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Πολιτικές Οµάδες 
 
ΡΡΕ/DE Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των 

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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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ  
 
 
 
Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις: 
 
 

Αριθ. 37/2005: Access to public galleries during plenary sessions· 
 
 

 Αριθ. 39/2005: Distribution of T-shirts· 
 
 
 Αριθ. 40/2005: ΄Αρθρο 21 και Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙV, VΙΙΙ των κανονιστικών ρυθµίσεων 
   περί καταβολής εξόδων και αποζηµιώσεων στους βουλευτές. 
 
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων : 
 

Στρασβούργο :  Κτίριο IPE 2, 6/20   Αριθ. Τηλεφώνου  74195 
 

Βρυξέλλες :  Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66  Αριθ. Τηλεφώνου  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
Στις 2 Σεπτεµβρίου 2005, οι αρµόδιες αρχές της Βουλγαρίας κοινοποίησαν τον κατάλογο των βουλγάρων 
παρατηρητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει σχετική γνώση κατά τη συνεδρίαση στις 26 Σεπτεµβρίου 2005, µε ισχύ από 
26 Σεπτεµβρίου 2005. 
 
Κ. ABADJIEV, Dimitar Ivanov 
Κ. ALI, Nedzhmi Niyazi 
Κ. ARABADJIEV, Alexander Stoyanov 
Κ. BLIZNASHKI, Georgi  Petkov 
Κα CAPPONE, Maria Vassileva 
Κ. DIMITROV, Martin Dimitrov 
Κα HRISTOVA, Hristina Velcheva 
Κα HYUSMENOVA, Filiz Hakaeva 
Κ. ILCHEV, Stanimir Yankov 
Κα IVANOVA, Iglika Dimitrova 
Κ. KAZAK, Tchetin Hussein 
Κ. KIRILOV, Evgeni Zahariev 
Κ. PAPARIZOV, Atanas Atanassov 
Κα PARVANOVA, Antonyia Stefanova 
Κα SHOULEVA, Lydia Santova 
Κ. SOFIANSKI, Stefan Antonov 
Κ. STOYANOV, Dimitar Kinov 
Κ. VIGENIN, Kristian Ivanov 
 
 

__________________________ 
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ  
ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 5ης Σεπτεµβρίου 2005, έλαβε γνώση του   
ορισµού του: 
 

κ. Iles BRAGHETTO 
 
 
ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ. Antonio DE POLI (PPE-DE/IT),  µε ισχύ 
από 28 Ιουλίου 2005. 
 

 
__________________________ 

 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ  
ΠΟΛΩΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 5ης Σεπτεµβρίου 2005, έλαβε γνώση του   
ορισµού του: 
 

κ. Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI 
 

 
ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ.  Filip ADWENT (IND/DEM-PL),  µε 
ισχύ από 12 Ιουλίου 2005.  

 
 

______________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 16.09.2005 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antonis Samaras Υπογραφή από την Τουρκία του πρωτοκόλλου προσαρµογής 
της Συµφωνίας της Άγκυρας µε παράλληλη όµως µονοµερή 
δήλωση µη αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

P-3027/05 

Sajjad Karim Εναρµόνιση των προσεγγίσεων των κρατών µελών στο θέµα 
της καταπολέµησης της τροµοκρατίας 

P-3028/05 

Avril Doyle Τροποποίηση της οδηγίας για τους οικότοπους P-3029/05 

Sharon Bowles Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις P-3030/05 

Antonis Samaras ∆ικαίωµα εγγραφής υπηκόων της ΕΕ στα ελληνικά 
οµογενειακά σχολεία της Τουρκίας 

E-3031/05 

Antonis Samaras Περιουσιακά δικαιώµατα µειονοτήτων που ζουν στην 
Τουρκία 

E-3032/05 

Gay Mitchell Οδηγία ΑΗΗΕ E-3033/05 

Roberta Angelilli Πόροι για τη δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου E-3034/05 

Roberta Angelilli Επιτόκια άνω του ορίου, επιτρεπόµενα από την ιταλική 
νοµοθεσία 

E-3035/05 

Roberta Angelilli ∆υνατότητα είσπραξης χρηµάτων σε ιταλικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

E-3036/05 

Dieter-Lebrecht Koch Συνθήκη Σένγκεν - περιορισµός δικαιωµάτων των πολιτών E-3037/05 

Baroness Sarah Ludford Εικαζόµενη αστυνοµική βαναυσότητα στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

E-3038/05 

Joseph Muscat Αγορές από το ∆ιαδίκτυο E-3039/05 

Sajjad Karim Ισραήλ: Απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου σχετικά µε το 
∆ιαχωριστικό Τείχος 

P-3040/05 

Sajjad Karim Ισραήλ: σχετικά µε την απόφαση του ∆∆ για το διαχωριστικό 
τείχος 

E-3041/05 

Joseph Muscat Μετεγκατάσταση πολιτών της ΕΕ E-3042/05 

Joseph Muscat Μετεγκατάσταση πολιτών της ΕΕ E-3043/05 

Joachim Wuermeling Ενίσχυση κατασκευής εγκατάστασης προστασίας αµφιβίων 
στην Ουκρανία 

E-3044/05 

Philip Claeys Μη αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία E-3045/05 

Philip Claeys Μη αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία E-3046/05 
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Marco Pannella Η ιταλική νοµοθεσία για την ιατρικώς υποβοηθούµενη 

τεκνοποίηση (ΙΥΤ) και η παραβίαση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του κοινοτικού δικαίου 

P-3047/05 

Emma Bonino Σύλληψη του τούρκου ακαδηµαϊκού Yektan Turkyilmaz 
στην Αρµενία 

E-3048/05 

Emma Bonino Σύλληψη του τούρκου ακαδηµαϊκού Yektan Turkyilmaz 
στην Αρµενία 

E-3049/05 

Mairead McGuinness Επιβαρύνσεις για εισιτήρια του Παγκοσµίου Κυπέλου P-3050/05 

Graham Booth Αριθµός IDD του Γιβραλτάρ E-3051/05 

Robert Evans Ακτινοβόληση των τροφίµων E-3052/05 

Ingeborg Gräßle Υπάλληλοι των τµηµάτων οικονοµικών και προϋπολογισµού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

E-3053/05 

Jan Mulder Προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ σχετικά µε θέµατα "Μη 
εµπορικής φύσεως" 

P-3054/05 

Richard Corbett Οδηγοί ευρωπαϊκών πόλεων E-3055/05 

Richard Corbett Ασφάλιση αυτοκινήτων E-3056/05 

Sajjad Karim Νταρφούρ, Σουδάν: συνεχιζόµενη αδιαφορία E-3057/05 

Sajjad Karim Ισραήλ: Νόµος περί αδικοπραξιών (ευθύνη του κράτους) E-3058/05 

Sajjad Karim Ισραήλ: Νόµος περί αδικοπραξιών (ευθύνη του κράτους) E-3059/05 

Sajjad Karim Απροστάτευτα παιδιά στο Τζαµού και το Κασµίρ E-3060/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς στην 
Κωνσταντινούπολη 

E-3061/05 

Alfredo Antoniozzi ∆ιεθνής τροµοκρατία: σύλληψη στην Ιταλία του δράστη της 
επίθεσης στο McDonald και στο ∆ικαστήριο της Όστιας 
καθώς και του κ. Χαµντί Αντούς Ισαάκ· διασυνδέσεις µε 
οργανώσεις τύπου "Centro Sociale" 

P-3062/05 

Albert Maat Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη 
της "γρίπης" των πουλερικών 

P-3063/05 

Dorette Corbey Υπεραλίευση P-3064/05 

Dorette Corbey Υπεραλίευση E-3065/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-3066/05 

Ole Christensen Αποδεκτά επίπεδα έκθεσης του χρήστη (AOEL) P-3067/05 

John Bowis Έρευνα για τη βία E-3068/05 
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John Bowis Πρωτοβουλία του Συµφώνου Σταθερότητας για τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 
E-3069/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ασφάλεια στις αεροµεταφορές P-3070/05 

Erik Meijer Ανεπαρκείς έλεγχοι ασφάλειας των αεροσκαφών στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέτρα που στοχεύουν στη 
βελτίωση του ελέγχου ασφάλειας 

E-3071/05 

Erik Meijer Μείωση της ποιότητας των δηµόσιων µεταφορών και του 
περιβάλλοντος στα νέα και µελλοντικά κράτη µέλη ως 
αποτέλεσµα της αχρήστευσης των δικτύων του αστικού τραµ 
και των τρόλεϊ, µέτρο το οποίο αντιβαίνει στις σύγχρονες 
τάσεις 

E-3072/05 

Erik Meijer Μελλοντικές προοπτικές των αυτοχθόνων κατοίκων του 
Σαντζάκ (Σερβία-Μαυροβούνιο), που θεωρούν εαυτούς 
Βόσνιους 

E-3073/05 

Erik Meijer Αντιµετώπιση του σχετικά µικρού όγκου του τραπεζικού 
συστήµατος στην Ιταλία και η αποκλίνουσα θέση της 
ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας σε σύγκριση µε την ΕΕ, την 
ΟΝΕ και την ΕΚΤ 

E-3074/05 

Joseph Muscat Συγχωνεύσεις και ανταγωνισµός P-3075/05 

Antonio Di Pietro Αίτηση για την λήψη "µεταβατικών" επειγόντων µέτρων 
υπέρ των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων για την περίοδο 
2006/2007 στις περιοχές της νότιας Ιταλίας 

P-3076/05 

Joseph Muscat Μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο E-3077/05 

Alyn Smith Γεωγραφικοί τοµείς δευτέρου επιπέδου για τον τοµέα "eu" E-3078/05 

Alyn Smith Γλωσσικοί τοµείς δευτέρου επιπέδου για τον τοµέα "eu" E-3079/05 

Erik Meijer Φορολογικά πλεονεκτήµατα για υπηκόους κρατών µελών της 
ΕΕ που έχουν εγγραφεί ως µόνιµοι κάτοικοι του Μονακό ή 
άλλων µικρών κρατών µη µελών 

E-3080/05 

Erik Meijer Έλλειψη αγωγών νερού σε αγροτικό περιβάλλον και διαρροή 
αποθεµάτων πόσιµου νερού στις πόλεις µελλοντικών κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-3081/05 

Erik Meijer Συµφωνίες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) 
σχετικά µε τη συντήρηση ιδρυµάτων πρόνοιας για τους 
ναυτικούς καθώς και µε οικονοµικά µέτρα, που µπορούν να 
οδηγήσουν στο κλείσιµο των εγκαταστάσεων φιλοξενίας για 
ναυτικούς στις Κάτω Χώρες. 

E-3082/05 

Werner Langen Γεωργικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για την εξόρυξη 
ελαφρόπετρας 

P-3083/05 
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James Allister Νοµική βάση για την προταθείσα διεύρυνση του "ενεργού 

ευρωπαίου πολίτη" 
E-3084/05 

James Allister Προώθηση του "ενεργού ευρωπαίου πολίτη" E-3085/05 

Erik Meijer Καλύτερη ενηµέρωση για τους επιβάτες αεροπορικών 
εταιρειών, ώστε να τους επιτρέπεται, κατά την επιλογή 
εγκεκριµένων αεροπορικών εταιρειών, να λαµβάνουν υπόψη 
όχι µόνο την τιµή αλλά και την ασφάλεια 

E-3086/05 

Erik Meijer ∆ιατήρηση των διαφορών στο πλαίσιο της οδηγίας SAFA 
(σχετικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών) 
ανάµεσα στα κράτη µέλη της ΕΕ και αγώνας ενάντια στη 
χρονοτριβή σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας που αφορούν την 
αεροπλοΐα 

E-3087/05 

Erik Meijer Συνέχιση των δραστηριοτήτων αεροπορικών εταιρειών που 
έχουν αποκλειστεί και δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας 
µετά από αλλαγή του ονόµατος και καταχώρηση ενός νέου 
νοµικού προσώπου 

E-3088/05 

Erik Meijer ∆ηµοσίευση και ενηµέρωση κοινών µαύρων καταλόγων των 
επισφαλών αεροπορικών εταιρειών οι οποίες έχουν 
απαγορευθεί από τα κράτη µέλη της ΕΕ 

E-3089/05 

Charlotte Cederschiöld Νεολαία και απασχόληση κατά την περίοδο διακοπών στο 
εξωτερικό 

E-3090/05 

Charlotte Cederschiöld Πολιτικές ελευθερίες και δηµοκρατία E-3091/05 

Charlotte Cederschiöld Τροµοκρατία και τα γεγονότα που συνέβησαν στο Λονδίνο 
στις 7 Ιουλίου 2005 

E-3092/05 

Albert Maat Ασάφειες όσον αφορά αίτηση αναγνώρισης του 
παραδοσιακού κασεριού που παρασκευάζεται χειροποίητα 
ως "ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο" (ΕΠΠΕ) 

E-3093/05 

Anne Van Lancker Η µετατροπή της οδηγίας περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου 
ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων - επιλογή 
των κατωτάτων ορίων 

P-3094/05 

Joseph Muscat Ανταγωνισµός στον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης E-3095/05 

Antonios Trakatellis Προστασία της δηµόσιας υγείας από πανδηµία γρίπης: 
ετοιµότητα αντίδρασης της Ένωσης - λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

P-3096/05 

Dimitrios Papadimoulis Ασφάλεια πτήσεων P-3097/05 

Dimitrios Papadimoulis Χαµηλή γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα E-3098/05 

Dimitrios Papadimoulis Νοµιµότητα κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί σε 
γάλλους αγρότες 

E-3099/05 
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Dimitrios Papadimoulis Αναθεώρηση του τοµέα της ζάχαρης E-3100/05 

Christa Prets Πρόγραµµα που αντικαθιστά την κοινοτική πρωτοβουλία 
EQUAL από το 2007 

P-3101/05 

Paulo Casaca Αναθεώρηση του προγράµµατος POSEI - αλιεία P-3102/05 

Jana Bobošíková Πλεονασµατικά αποθέµατα αγροτικών προϊόντων E-3103/05 

Markus Ferber Ρύθµιση για την εισαγωγή νεοζηλανδικού βουτύρου E-3104/05 

Georgios Karatzaferis Ασφάλεια πτήσεων στην ΕΕ και εφαρµογή Κοινοτικών 
κανονισµών 

E-3105/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Οι δυσµενείς επιπτώσεις στη φύση, στο περιβάλλον και στον 
εφοδιασµό τροφίµων από τη χρήση φοινικέλαιου και άλλων 
τροπικών βιοκαυσίµων για την παραγωγή ενέργειας 

E-3106/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Αυξηµένες δυνατότητες µέσω του ∆ιαδικτύου για το 
ανώνυµο εµπόριο σπάνιων και απειλούµενων µε εξαφάνιση 
εξωτικών ειδών ζώων και µέτρα κατά της µεταφοράς και της 
εισαγωγής τους 

E-3107/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Αποχαρακτηρισµός δασικών περιοχών κατόπιν σοβαρών 
δασικών πυρκαγιών µε την ανάκληση της προστασίας και 
την πώληση της γης για άλλες χρήσεις 

E-3108/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Ανάγκη για απόρριψη της πλεονάζουσας κηροζίνης στον 
αέρα από µεγάλα αεροπλάνα σε περίπτωση αλλαγών στο 
σχέδιο πτήσης και οι συνεπαγόµενες επιπτώσεις για το 
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία 

E-3109/05 

Esko Seppänen Φορολόγηση των συντάξεων E-3110/05 

Mogens Camre Ενίσχυση της Ένωσης υπέρ των αδέσποτων ζώων στην 
Ελλάδα 

E-3111/05 

James Nicholson Συνεχιζόµενη δίωξη χριστιανών στην Κίνα E-3112/05 

Frederika Brepoels Φίλτρα σωµατιδίων για οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής 
καύσης 

E-3113/05 

Frederika Brepoels Επιχορήγηση των µεταφορών εµπορευµατοκιβωτίων E-3114/05 

Proinsias De Rossa Επισήµανση ενδυµάτων που εισάγονται στην ΕΕ P-3115/05 

Andreas Mölzer Ιστοθέση στο διαδίκτυο της Προεδρίας του Συµβουλίου P-3116/05 

David Hammerstein Mintz Μη ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες που κάνουν χρήση 
ευρωπαϊκών αεροδροµίων 

P-3117/05 

Gitte Seeberg Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σρι Λάνκα P-3118/05 

Caroline Jackson Επιστροφή εξόδων από την IGAD P-3119/05 
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Monica Frassoni Παράνοµη ανέγερση πολυτελών κατοικιών στο βόρειο τµήµα 

της Κύπρου 
P-3120/05 

Toine Manders Ο γαλλικός προστατευτισµός P-3121/05 

Simon Busuttil ∆ορυφορικές τηλεοπτικές µεταδόσεις E-3122/05 

Caroline Jackson ∆ιακοπή της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης E-3123/05 

Mario Borghezio Άρση της ιδιότητας µέλους της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Σύνδεσµο Αεροπορικών Αρχών 

E-3124/05 

Philip Claeys Συνθήκες διαβίωσης των φυλακισµένων στην Τουρκία E-3125/05 

Dorette Corbey και Emine 
Bozkurt 

Πολιτική υγείας και µετανάστες E-3126/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Καταπολέµηση των δασικών πυρκαϊών στην Ιβηρική 
χερσόνησο 

P-3127/05 

Tomáš Zatloukal Κατασκευή του καναλιού ∆ούναβης-Όντερ-Έλβας P-3128/05 

Diana Wallis 'Κοινές αγωγές'/συλλογικές αγωγές σε νοµικές υποθέσεις 
στην ΕΕ 

P-3129/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Πρωτοβουλίες για την προώθηση του ναυτικού 
επαγγέλµατος 

E-3130/05 

Diana Wallis Η CEN/CENELEC και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) E-3131/05 

Marie-Line Reynaud Αλµατώδης αύξηση της τιµής του πετρελαίου E-3132/05 

Marie-Line Reynaud Φορολογία - ανεξάρτητοι κοινοτικοί πόροι - εξίσωση E-3133/05 

Marie-Line Reynaud Βρετανική προεδρία της Ένωσης - Μεγάλη Βρετανία - Ευρώ E-3134/05 

Frederika Brepoels Ανάλυση των ατυχηµάτων E-3135/05 

Frederika Brepoels Στήριξη στους Σαχραουί πρόσφυγες στην Αλγερία E-3136/05 

Frederika Brepoels Η οδηγία "τηλεόραση χωρίς σύνορα" E-3137/05 

Frederika Brepoels Αποκωδικοποιητής ψηφιακής τηλεοπτικής πλατφόρµας E-3138/05 

Panagiotis Beglitis Εφαρµογή από την Τουρκία του Πρωτοκόλλου για την 
επέκταση της Τελωνειακής Ενωσης 

P-3139/05 

Sebastiano Musumeci Χρήση της µητρικής γλώσσας στις διεθνείς εναέριες 
µεταφορές 

P-3140/05 

László Surján Πολιτική ανεξαρτησία της εκπροσώπησης της Επιτροπής 
στην Βουδαπέστη 

P-3141/05 

Phillip Whitehead Μεταφραστές freelance P-3142/05 

Véronique De Keyser Παγκόσµιες Ηµέρες Νεολαίας (JMJ) P-3143/05 
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Thomas Wise Υποχρεωτική µετάβαση στο δεκαδικό σύστηµα P-3144/05 

José García-Margallo y Marfil Ο τοµέας της κατασκευής πλακιδίων και οι δασµοί του 
βασιλείου του Μαρόκου 

P-3145/05 

Emma Bonino Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα και 
πολιτική διαλόγου της ΕΕ 

P-3146/05 

Sérgio Marques Η κατάσταση ως προς την εκτέλεση της βοήθειας στη 
Βενεζουέλα 

P-3147/05 

Raül Romeva i Rueda Προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στο πλαίσιο εφαρµογής των προγραµµάτων 
συνεργασίας στην Κολοµβία 

E-3148/05 

Raül Romeva i Rueda Χρηµατοδότηση του κολοµβιανού προγράµµατος 
επανένταξης 

E-3149/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Πιθανή παραβίαση συνθήκης από την πόλη Neumarkt E-3150/05 

Karin Resetarits Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία E-3151/05 

Karin Resetarits Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία E-3152/05 

Antonios Trakatellis και 
Manolis Mavrommatis 

Αρχαία πόλη των Αλλιανών στην περιοχή της Περγάµου στη 
Μικρά Ασία 

E-3153/05 

Georgios Karatzaferis Πρόσληψη προσωπικού για τη διαχείριση Κοινοτικών 
Προγραµµάτων 

E-3154/05 

Georgios Karatzaferis Υποδοµές του Εθνικού Ιδρύµατος Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.) 

E-3155/05 

Manolis Mavrommatis Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας "Καρέττα-Καρέττα" E-3156/05 

Sebastiano Musumeci Χρησιµοποίηση σκύλων σε δοκιµές φαρµάκων στην Κροατία E-3157/05 

Marco Pannella Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα και 
πολιτική διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-3158/05 

Philip Claeys Συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων στην Τουρκία E-3159/05 

Ole Christensen Ελάχιστες τιµές της ΕΕ για την εισαγωγή νορβηγικού 
σολοµού 

P-3160/05 

Diana Wallis ∆εύτερο σχέδιο δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση P-3161/05 

Sérgio Marques Συµφωνία για το εµπόριο οίνων µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

P-3162/05 

Teresa Riera Madurell Τουρισµός: κατηγορίες του προϋπολογισµού E-3163/05 

Teresa Riera Madurell Τουρισµός: προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού 
προορισµού 

E-3164/05 
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Teresa Riera Madurell Τουρισµός: οµάδα "Αειφορία στον τουρισµό" E-3165/05 

Elisabeth Schroedter Παραβίαση των οδηγιών 85/337/EΟΚ, 92/43/EΟΚ και 
2000/60/EΚ (στο Βρανδεµβούργο της Γερµανίας) 

E-3166/05 

Manolis Mavrommatis Πρόσθετα µέτρα πρόληψης και αποκαταστάσεις των δασών 
µετά από πυρκαγιές και πληµµύρες 

E-3167/05 

Paulo Casaca Συνυπολογισµός των πληρωµών για την καλή διαβίωση των 
ζώων από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 

E-3168/05 

Philip Claeys Ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης 
(IPE) 

E-3169/05 

Paulo Casaca Αλιευτικές δραστηριότητες κοινοτικών πλοίων στο Μαρόκο E-3170/05 

Paulo Casaca Αυτόµατη διάδοση στο παράκτιο κράτος µέλος δεδοµένων 
θέσης µέσω δορυφόρου 

E-3171/05 

Paulo Casaca ∆ιάδοση δεδοµένων συστηµάτων εντοπισµού σκαφών µέσω 
δορυφόρου 

E-3172/05 

Paulo Casaca ∆ιάδοση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης των αλιευτικών 
σκαφών οι οποίες λαµβάνονται µέσω των συστηµάτων 
δορυφορικού εντοπισµού των σκαφών 

E-3173/05 

Christofer Fjellner Ιδιωτικές εισαγωγές µοτοσικλετών από τρίτες χώρες E-3174/05 

Herbert Bösch Ενισχύσεις της ΕΕ για το ζωολογικό κήπο και το φυσικό 
πάρκο του Schloss Herberstein 

P-3175/05 

Jörg Leichtfried Ενισχύσεις της ΕΕ προς το Ζωολογικό και Φυσικό Πάρκο 
Schloss Herberstein 

P-3176/05 

Mary McDonald Βιοκαύσιµα P-3177/05 

María Badía i Cutchet Μέτρα αντιντάµπινγκ τα οποία εφαρµόζονται στις εισαγωγές 
χλωριούχου καλίου 

E-3178/05 

Michl Ebner Πιλοτικό πρόγραµµα RALF E-3179/05 

Herbert Bösch Κατανοµή ιθαγενειών στην ΕΤΕπ και στο ΕΤΕ E-3180/05 

Joseph Muscat Απαιτήσεις θεώρησης E-3181/05 

Joseph Muscat Απαιτήσεις θεώρησης E-3182/05 

Robert Evans Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και καλή διαβίωση των 
ζώων 

E-3183/05 

Mario Borghezio Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκθειάσει την 
αποτελεσµατικότητα των ελέγχων που διενεργούνται για τον 
ιό της γρίπης των πτηνών! 

E-3184/05 
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Dirk Sterckx Ερµηνεία του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ E-3185/05 

Marie-Noëlle Lienemann Ευρωπαϊκή µαύρη λίστα αεροπορικών εταιρειών P-3186/05 

Pervenche Berès Μελέτη σχετικά µε τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης της 
αγοράς παιγνίων και στοιχηµάτων 

P-3187/05 

Hiltrud Breyer Εφαρµογή της οδηγίας 2003/4/EΚ στη Γερµανία E-3188/05 

Hiltrud Breyer Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

E-3189/05 

Georgios Papastamkos Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας E-3190/05 

Panagiotis Beglitis Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοκρατικών 
ελευθεριών από την Τουρκία - Άσκηση ποινικής δίωξης κατά 
του τούρκου συγγραφέα Ορχάν Παµούκ 

E-3191/05 

Manolis Mavrommatis Επικίνδυνα προϊόντα, βλαβερά για την υγεία των παιδιών E-3192/05 

Terence Wynn Αλιεία σολοµού E-3193/05 

Marie-Noëlle Lienemann Ασφάλεια στις αεροπορικές µεταφορές E-3194/05 

Marie-Noëlle Lienemann Ασφάλεια των επιβατών E-3195/05 

Dirk Sterckx Ερµηνεία του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/48/EΚ E-3196/05 

Johannes Blokland Εφαρµογή της οδηγίας 96/62/ΕΚ και των σχετικών 
θυγατρικών οδηγιών από τις Κάτω Χώρες µέσω της 
απόφασης για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος 
("Luchtkwaliteit 2005") 

E-3197/05 

Raül Romeva i Rueda Χρηµατοδότηση του προγράµµατος επανένταξης στην 
Κολοµβία 

E-3198/05 

Raül Romeva i Rueda Προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα κατά την εφαρµογή προγραµµάτων συνεργασίας 
στην Κολοµβία 

E-3199/05 

Martin Callanan Έγκριση φαρµάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Φαρµάκων 

P-3200/05 

David Hammerstein Mintz Κατασκευή ξενοδοχείου στο El Algarrobico (φυσικό πάρκο 
του Cabo de Gata) 

E-3201/05 

Mario Borghezio Η Ευρώπη πρέπει να παρέµβει στην υπόθεση Salvioli E-3202/05 

Mario Borghezio Η Ευρώπη πρέπει να παρέµβει στην "υπόθεση Salvioli" E-3203/05 

Graham Watson Στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων σε ευρωπαίους πολίτες E-3204/05 

José García-Margallo y Marfil Η αλλαγή της υδροληψίας της εκτροπής Χούκαρ -Βιναλοπό P-3205/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 26.09.2005 - EL - PE 360.491 

21

 
Richard Corbett Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις Μαλδίβες E-3206/05 

Richard Corbett Σήµανση CE E-3207/05 

Monica Frassoni Έναρξη των εργασιών σε γήπεδο γκολφ στη Σαρδηνία της 
Ιταλίας χωρίς εκτίµηση των συνεπειών και χωρίς αξιολόγηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον - Συνέχεια της ερώτησης P-
2083/05 και της απάντησης της Επιτροπής της 30.06.2005 
(κύριος ∆ήµας) 

E-3208/05 

Frederika Brepoels Το κρέας πουλερικών P-3209/05 

Hannes Swoboda Κέρδη των πετρελαϊκών επιχειρήσεων P-3210/05 

Albert Maat Εξάπλωση αφθώδους πυρετού προερχόµενου από Κεντρική 
Ασία και Ρωσία 

P-3211/05 

Christopher Heaton-Harris Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου P-3212/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-3213/05 

Glenys Kinnock Η κρίση στο Σαχέλ της ∆υτικής Αφρικής E-3214/05 

Richard Corbett Καλύτερη ρύθµιση E-3215/05 

Paul van Buitenen Χρήσιµα µαθήµατα από την ειδική έκθεση 2485/2004/GG 
του ∆ιαµεσολαβητή 

E-3216/05 

Mario Borghezio Συγγραφέας ο οποίος καταδίκασε τη γενοκτονία των 
Αρµενίων παραπέµπεται σε δίκη στην Τουρκία 

E-3217/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Εµπορικές συναλλαγές στεγαστικών οργανισµών, οι οποίες 
ενθαρρύνονται από την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, και 
γενική απαλλαγή από την απαίτηση κοινοποίησης της 
κρατικής ενίσχυσης 

E-3218/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Προστασία της δυνατότητας των ολλανδικών οικοδοµικών 
συνεταιρισµών να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην 
καταπολέµηση της φτώχειας και του εθνικού διαχωρισµού 

E-3219/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Πανικός και αγανάκτηση στις Κάτω Χώρες, καθώς εικάζεται 
ότι η ΕΕ προβλέπει την πώληση 1,5 εκατ. ενοικιαζόµενων 
διαµερισµάτων σε εµπορικές επιχειρήσεις 

E-3220/05 

Jonas Sjöstedt Απέλαση από το Ισραήλ ενός ευρωπαίου πολίτη σουηδικής 
ιθαγένειας 

P-3221/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις έλληνα υφυπουργού για την Επιτροπή E-3222/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηµοσίευµα για χρήση κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ µε στόχο την 
προώθηση του ελληνικού τυριού µέσω ιδιωτικής εταιρίας 

E-3223/05 

Georgios Karatzaferis Περίεργη πρόσληψη από το ελληνικό Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης στα πλαίσια κάποιου αδιευκρίνιστου 
"Προγράµµατος" 

E-3224/05 
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Georgios Karatzaferis Πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας E-3225/05 

Mario Borghezio Στην Τουρκία δικάζεται συγγραφέας που καταδίκασε τη 
γενοκτονία των Αρµενίων 

E-3226/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Εσπευσµένη λήξη της αλιείας χάλιµπατ στην περιοχή NAFO P-3227/05 

Emilio Menéndez del Valle "Τεχνική διευθέτηση" στη συνεργασία ΕΕ - Ισραήλ στον 
τελωνειακό τοµέα 

P-3228/05 

Francesco Speroni Περιορισµοί στον ανταγωνισµό µεταξύ των 
αυτοκινητοβιοµηχανιών 

P-3229/05 

Erna Hennicot-Schoepges Προϋπολογισµός για την έρευνα P-3230/05 

Paul Rübig Εµπορία εκποµπών CO2 - υπερβολική ρύπανση ειδικά για τις 
χαµηλές εκποµπές 

E-3231/05 

Paul Rübig Έκπτωση του επιβληθέντος στο προηγούµενο στάδιο φόρου 
σε κτίρια µικτής χρήσης 

E-3232/05 

James Nicholson Θρησκευτική ελευθερία στην Ερυθραία E-3233/05 
 
 

______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0330/05)  6 και 7 Σεπτεµβρίου 2005 
 
24 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 

Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Sajjad KARIM 

 
Τροποποιηµένη προσφορά της ΕΕ για τις υπηρεσίες στο 
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων της Ντόχα - κινητικότητα 
των φυσικών προσώπων 

 
H-0564/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Προστασία δεδοµένων 

 
H-0566/05  

 
Chris DAVIES 

 
∆ιαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες 

 
H-0567/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
∆ηλώσεις Γκιούλ για Πατριαρχείο και Σχολή Χάλκης 

 
H-0575/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Προετοιµασίες ένταξης για την Κροατία 

 
H-0576/05  

 
Claude MORAES 

 
∆ιαφάνεια της EUROPOL 

 
H-0579/05  

 
Sahra WAGENKNECHT 

 
Νόµος για την ατιµωρησία των παραστρατιωτικών στη 
Κολοµβία 

 
H-0584/05  

 
Struan STEVENSON 

 
Ταχυδροµικός τοµέας και ρυθµιστική ασυµµετρία 

 
H-0589/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Ενηµερωµένα στοιχεία για τη Ζιµπάµπουε 

 
H-0590/05  

 
Brian CROWLEY 

 
Καταναγκαστική συµπεριφορά σε βάρος όλων των 
πολιτικών ηγετών στη Myanmar 

 
H-0592/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Ο βιασµός ως πολεµικό όπλο 

 
H-0594/05  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Εξαγωγή προιόντων από την ΠΓ∆Μ 

 
H-0581/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Κατασκοπευτικό λογισµικό στο ∆ιαδίκτυο 

 
H-0595/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο   
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 

 
κα GRYBAUSKAITÉ 
 

 
Nikolaos VAKALIS 

 
∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές 2007-2013 

 
H-0639/05  

  
κα WALLSTRÖM 
 

 
Justas PALECKIS 

 
Νέες δράσεις µε στόχο τη διάδοση της ιδέας µιας ενωµένης 
Ευρώπης και την προβολή των χειροπιαστών επιτευγµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες των κρατών µελών 

 
H-0612/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Σχέδιο ∆ 

 
H-0623/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Η στρατηγική πληροφόρησης της ΕΕ 

 
H-0637/05  

  
κ. FRATTINI 
 

 
Bart STAES 

 
Ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της 
διασυνοριακής εγκληµατικότητας στο θέµα των αποβλήτων 

 
H-0563/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Απαγόρευση πτήσεων προς τις ΗΠΑ - οι σχετικοί κατάλογοι 
(no-fly lists) 

 
H-0574/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Ακαδηµία Αστυνοµίας και προστασία των εξωτερικών 
συνόρων 

 
H-0577/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών µελών 

 
H-0578/05  

 
Claude MORAES 

 
∆ιαφάνεια της EUROPOL 

 
H-0580/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Γερµανική υπόθεση θεωρήσεων διαβατηρίου 

 
H-0598/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Μετεγκατάσταση και ποσοστώσεις για τους πρόσφυγες 

 
H-0617/05  

 
 

________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ι/ 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 
 

 
37 

 
11 

 
25 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
κ. ALEXANDER 

 
Επιτροπή 
 

 
37 

 
13 

 
40 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
κ. KÓVACS 
κα REDING 
κ. McCREEVY 
κα GRYBAUSKAITÉ 
κα WALLSTRÖM 
κ. FRATTINI 
 

 
Σύνολο 

 
94 

 
24 

 
65 

 
22 

 
4 

 
1 

 
0 

 
 

 
 
 

________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK και  Catherine 
STIHLER 
 

 
Η επίτευξη προόδου όσον αφορά τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
57 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Η κατάσταση της κ. Aung San Suu Kyi και την 
προαγωγή της δηµοκρατίας στη Βιρµανία 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
85 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI και  
Adriana POLI BORTONE 

 
Hκατάργηση του ευρώ 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
6 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
H καθιέρωση χαρτονοµισµάτων 1 και 2 ευρώ 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
217 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
H διεύρυνση της ΕΕ 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Οι ενεργειακοί πόροι και οι εναλλακτικές 
τεχνολογίες 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
9 

                                                      
1  Κατάσταση στις  08.09.2005 
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41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU και  
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Οι ρευµατοπάθειες 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
 

352 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Τρόποι εξόδου από την ευρωπαϊκή κρίση 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 
 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT και 
Bogdan GOLIK 

 
Καταδίκη της αµφισβήτηση της Συµφωνίας του 
Πότσδαµ 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
13 

 
44/2005 
 
 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS και 
Roger HELMER 
 

 
Το ελεύθερο εµπόριο 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
10 

 
45/2005 
 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT και Gary TITLEY 

 
Το Συµβούλιο Υπουργών και ο µυστικός τρόπος 
νοµοθέτησης 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
79 

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

 
 

 
Συντάκτης 
 

 
Θέµα 

 
Επιτροπή 

 
Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Esteves Maria da 
Assunção (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρόγραµµα "Πολίτες για την 
Ευρώπη" (2007-2013) 

AFCO (Γ)
 

14/09/2005 2005/0041(COD) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Περίοδος προβληµατισµού: 
δοµή, θέµατα και πλαίσιο 
αξιολόγησης της συζήτησης 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

AFET (Γ)
 

29/08/2005 2005/2146(INI) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Περίοδος προβληµατισµού: 
δοµή, θέµατα και πλαίσιο 
αξιολόγησης της συζήτησης 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

AGRI (Γ)
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Lewandowski Janusz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του συστήµατος 
εµπορευµατικών µεταφορών 
("Marco Polo II") 
 

BUDG 
(Γ) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
δράσης στον τοµέα της διά βίου 
µάθησης 

BUDG 
(Γ) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Περίοδος προβληµατισµού: 
δοµή, θέµατα και πλαίσιο 
αξιολόγησης της συζήτησης 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

CULT (Γ)
 

23/08/2005 2005/2146(INI) 

van den Berg 
Margrietus (PSE) 
 

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

DEVE (Γ)
 

16/03/2005 2004/2207(INI) 

Becsey Zsolt László 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε 
την επιστροφή του ΦΠΑ σε 
υποκειµένους στο φόρο 
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος 
µέλος 
 

ECON 
(Ο) 
 

05/09/2005 2005/0807(CNS) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Ελαχιστοποίηση του διοικητικού 
κόστους που επιβάλλει η 
νοµοθεσία 
 

EMPL (Γ)
 

12/09/2005 2005/2140(INI) 
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Florenz Karl-Heinz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών σχετικά µε την 
εκποµπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
 

ENVI (Ο)
 

15/09/2005 2005/0149(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

FEMM 
(Γ) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρόγραµµα υποστήριξης του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού 
τοµέα (MEDIA 2007) 

FEMM 
(Γ) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Svensson Eva-Britt 
(GUE/NGL) 
 

Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών 
για όλους (2007) - Προς µια 
δίκαιη κοινωνία 
 

FEMM 
(Γ) 
 

31/08/2005 2005/0107(COD) 

Ford Glyn (PSE) 
 

Η ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη δηµοκρατία 
στις συµφωνίες της ΕΕ 
 

INTA (Γ)
 

30/08/2005 2005/2057(INI) 

Chichester Giles 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πανευρωπαϊκό επίγειο δηµόσιο 
σύστηµα ραδιοτηλεειδοποίησης 
(RΜU) 
 

ITRE (Ο)
 

13/09/2005 2005/0147(COD) 

Barsi-Pataky Etelka 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή της ευρωπαϊκής 
εποπτικής αρχής 

ITRE (Γ) 
 

13/09/2005 2005/0084(CNS) 

Swoboda Hannes 
(PSE) 
 

Περίοδος προβληµατισµού: 
δοµή, θέµατα και πλαίσιο 
αξιολόγησης της συζήτησης 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

ITRE (Γ) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων 
των επιχειρήσεων επενδύσεων 
και των πιστωτικών ιδρυµάτων 
(αναδιατύπωση) 
 

JURI (Γ) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Χηµικά προϊόντα: σύστηµα 
REACH και Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός (τροπ. οδηγίας 
1999/45/EΚ) καν. ρυπογόνες 
ουσίες) 
 

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μέσον ετοιµότητας και 
αντίδρασης στις εξαιρετικά 
επείγουσες καταστάσεις 
 

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2005/0052(CNS) 
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Brepoels Frederika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό κέντρο 
παρακολούθησης ναρκωτικών 
και τοξικοµανίας 
(αναδιατύπωση) 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0166(COD) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Πρόληψη, 
ετοιµότητα και διαχείριση των 
συνεπειών της τροµοκρατίας" 
(2007-2013) 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0034(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Πρόληψη 
και καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας" (2007-2013) 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0035(CNS) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Κοινοτική χρηµατοδοτική 
συµµετοχή στα προγράµµατα 
ελέγχου της αλιείας των κρατών 
µελών 
 

PECH 
(Ο) 
 

30/08/2005 2005/0136(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Χηµικά προϊόντα: σύστηµα 
REACH και Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός (τροπ. οδηγίας 
1999/45/EΚ) καν. ρυπογόνες 
ουσίες) 
 

PETI (Γ) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Στατιστικές σχετικά µε 
µεταφορές εµπορευµάτων µέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών 
 

TRAN 
(Ο) 
 

29/08/2005 2005/0150(COD) 

 
 

__________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις 
  

 
Θέµα 
 

 
Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Εξωτερικές δράσεις µέσω θεµατικών προγραµµάτων στο 
πλαίσιο των µελλοντικών δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0324 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάµεση αξιολόγηση του 
προγράµµατος eTEN 
 

ITRE 
 

COM(2005)0354 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο: Ευρωπαϊκός ∆είκτης Γλωσσικών Γνώσεων 
 

CULT 
 

COM(2005)0356 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
∆εύτερη έκθεση παρακολούθησης της αναδιάρθρωσης της 
χαλυβουργίας στην Τσεχική ∆ηµοκρατία και στην Πολωνία 
 

ITRE 
 

COM(2005)0359 

23η ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε τις δραστηριότητες της Κοινότητας στον τοµέα του 
αντιντάµπινγκ, των αντεπιδοτήσεων και των µέτρων διασφάλισης 
(2004) 

ECON 
INTA 
IMCO 
 

COM(2005)0360 

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο για τη χορήγηση παρέκκλισης δυνάµει του άρθρου 19 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, που υποβάλλεται κατ' εφαρµογή του 
άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί του δικαιώµατος 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές 
 

LIBE 
REGI 
AFCO 
 

COM(2005)0382 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

COM(2005)0385 

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: 
Επικαιροποίηση της ενδιάµεσης αναθεώρησης του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1655/2000 Πρόγραµµα LIFE 
 

ENVI 
AFET 
 

COM(2005)0394 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή 
απαγόρευση της πώλησης στην Ελλάδα σπόρων υβριδίων αραβοσίτου 
µε τη γενετική τροποποίηση MON 810 εγγεγραµµένων στον κοινό 
κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών σύµφωνα µε την 
οδηγία 2002/53/ΕΚ 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0396 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή Περιφερειών: Επαγγελµατικές υπηρεσίες - Συνέχιση της 
µεταρρύθµισης - Παρακολούθηση βάσει της έκθεσης σχετικά µε τον 
ανταγωνισµό στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών, 
COM(2004)0083 της 9ης Φεβρουαρίου 2004 
 

ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0405 

(*) Commission staff working document : 2004 Annual Progress Report 
on the Implementation of the Northern Dimension Action Plan 

AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

SEC(2005)0688 

 
(*) Commission staff working paper - Report on the functioning of the 
derogation system introduced by Regulation 1295/2003 regarding 
measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and 
issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2004 
Olympic or Paralympic Games in Athens 
 

LIBE 
 

SEC(2005)1051 

 
(*) Commission staff working paper Annex to the Report from the 
Commission to the Council and to the European Parliament on the 
borrowing and lending activities of the Community in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1053 

 
(*) Commission staff working document - Annex to the Communication 
from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, responding to the Five-Year Assessment of Community 
research activities (1999-2003) carried out by high level independent 
experts 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1054 

 
(*) Commission staff working paper - Sixth Annual Survey on the 
implementation and enforcement of Community environmental law 2004 
 

ENVI 
 

SEC(2005)1055 

 
(*) Commission staff working document - The market for solid fuels in 
the Community in 2003 and 2004 
 

ITRE 
INTA 
 

SEC(2005)1059 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων - Σύστηµα 
έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 7/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)1091 

____________________________ 
 
(*) Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
92/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις εκλογές στην Αιθιοπία 
Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ισορροπηµένη και αµερόληπτη προκαταρκτική δήλωση στην οποία προέβη ο 
Αρχηγός της Αποστολής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Αυγούστου. Εν αναµονή της τελικής 
έκθεσης της Αποστολής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρόκειται να υποβληθεί τον επόµενο 
µήνα, ώστε να διατυπώσουµε παρατηρήσεις για το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας, σηµειώνουµε την 
προκαταρκτική παρατήρηση του Αρχηγού της Αποστολής Παρατηρητών ότι η όλη εικόνα είναι ανάµικτη 
δεδοµένου ότι περιλαµβάνει και θετικά στοιχεία µέχρι τις 15 Μαΐου και αρνητικά στοιχεία µετά την ηµεροµηνία 
αυτή. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι η προκαταρτική δήλωση επισηµαίνει ανεπάρκειες και παρατυπίες όσον αφορά 
ορισµένες πτυχές που σχετίζονται µε τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, την επανάληψη της ψηφοφορίας σε 
ορισµένα τµήµατα και τις περιφερειακές εκλογές στη Σοµαλία. Ωστόσο, η ΕΕ θέλει να ελπίζει ότι όλα τα στοιχεία 
της έκθεσης θα γίνουν δεκτά και θα ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών κοµµάτων 
µε εποικοδοµητικό πνεύµα, δηλαδή µε το ίδιο πνεύµα µε το οποίο διατυπώθηκαν.  
 
Η ΕΕ συγχαίρει εκ νέου την αιθιοπική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή µιας πιο ανοιχτής εκλογικής διαδικασίας και 
για την απόφασή της να προσκαλέσει διεθνείς παρατηρητές. Παρ’ όλο που η ΕΕ σηµειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία, ιδίως όσον αφορά τον σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και την ισόρροπη πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης, η ΕΕ θεωρεί ότι οι εκλογές συνιστούν σηµαντική 
πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού. Καλούµε όλους τους πολιτικούς παράγοντες να 
αξιοποιήσουν το ερχόµενο διάστηµα για να εργαστούν από κοινού, ειρηνικά και συµµορφούµενοι µε το σύνταγµα, 
ώστε να εδραιώσουν περαιτέρω την πολυκοµµατική δηµοκρατία. 
 
Η ΕΕ επιθυµεί πάνω απ’ όλα να συγχαρεί και πάλι τον λαό της Αιθιοπίας για την πίστη του στη δηµοκρατία, όπως 
καταφαίνεται από το υψηλότατο ποσοστό συµµετοχής που σηµειώθηκε στις 15 Μαΐου. Η ΕΕ καλεί τους 
πολιτικούς αρχηγούς όλων των κοµµάτων να ανταποκριθούν σε αυτή την πίστη του λαού στη δηµοκρατία 
συνεχίζοντας τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών και των 
µέσων ενηµέρωσης και διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στο νέο κοινοβούλιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα 
άλλα όργανα του κράτους.Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη σταθερή βούλησή της να διατηρήσει και να ενισχύσει την 
εταιρική της σχέση µε την Αιθιοπία και τον λαό της σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως σε αυτό του περαιτέρω 
εκδηµοκρατισµού.  
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

______________________ 
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93/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για περιορισµούς στην τεχνική βοήθεια στη Λευκορωσία 
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να υποστηρίξει τις ανάγκες του πληθυσµού και τον 
εκδηµοκρατισµό της Λευκορωσίας.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά πεπεισµένη ότι η τεχνική βοήθεια προς την Λευκορωσία θα αποβεί προς 
αµοιβαίο όφελος και των δύο. Στόχος µας είναι να βοηθήσοµε να αναπτυχθούν η κοινωνία των πολιτών και 
ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης, να ενισχυθεί ο κοινωνικός τοµέας και ο τοµέας της υγείας, να βελτιωθεί το κράτος 
δικαίου και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και να αναπτυχθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η 
βοήθεια αυτή έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να εκπληρώσει τις διεθνείς 
δεσµεύσεις της, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι δεσµεύσεις της στα πλαίσια του ΟΟΣΑ. 
 
Η Κυβέρνηση της Λευκορωσίας σύναψε συµφωνία µε την ΕΕ για πολλά προγράµµατα, όπως το TACIS και 
CORE. Η ΕΕ φοβάται πως οι περιορισµοί που θεσπίστηκαν µε το διάταγµα του Προέδρου Λουκατσένκο σχετικά 
µε την εξωτερική βοήθεια (ηµεροµηνία δηµοσίευσης 17 Αυγούστου) θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την εφαρµογή 
µεγάλου φάσµατος προγραµµάτων και δραστηριοτήτων από τα οποία µπορούν να επωφεληθούν και τα δύο µέρη. 
Οι περιορισµοί αυτοί ενδέχεται να εντείνουν την αποµόνωση στην οποία εγκλείστηκε η Λευκορωσία και να 
αποβούν εις βάρος του πληθυσµού. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Λευκορωσία να εξετάσει σοβαρά την εφαρµογή του διατάγµατος λαµβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις αρνητικές του επιπτώσεις στον λαό της Λευκορωσίας. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας,, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και η χώρα της ΕZEΣ Ισλανδία, µέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

___________________ 
 
 

94/2005/αναθ.1 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απόφαση του Συµβουλίου 

2005/592/ΚΕΠΠΑ της 29ης Ιουλίου 2005 για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ περί 
ανανέωσης των περιοριστικών µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεµβρίου 2005 
 

Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της απόφασης του Συµβουλίου 2005/592/ΚΕΠΠΑ της  
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29ης Ιουλίου 2005 για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ περί ανανέωσης των περιοριστικών 
µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να συµµορφώνονται προς την εν 
λόγω απόφαση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει την δέσµευσή τους αυτή. 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
95/2005/αναθ.1 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής 
για τις πρόσφατες ταραχές στις Μαλδίβες 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Οι επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) που έχει έδρα το Colombo και είναι διαπιστευµένη 
στις Μαλδίβες απέστειλαν εξεταστική των πραγµάτων αποστολή στις Μαλδίβες από 24 έως 26 Αυγούστου ώστε 
να αξιολογήσει τις πολιτικές ταραχές που συνέβησαν από 12 έως 14 Αυγούστου 2005, τις συλλήψεις διαδηλωτών, 
µεταξύ των οποίων και του προέδρου του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος των Μαλδίβων (MDP), και τις επιπτώσεις στη 
µεταρρυθµιστική διαδικασία. Η αποστολή συνοµίλησε µε διάφορους Υπουργούς, τον Επίτροπο της αστυνοµίας, 
µέλη της Επιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSS), τον υπηρεσιακό 
εκπρόσωπο των Η.Ε. στην περιοχή, τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, µέλη του MDP και µερικούς από όσους 
τέθηκαν υπό κράτηση κατόπιν των ταραχών. 
 
Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για τις πρόσφατες ταραχές, δεδοµένου µάλιστα ότι έρχονται έναν ολόκληρο 
χρόνο µετά τις προηγούµενες ταραχές στο Malé. Τα τελευταία γεγονότα υπογραµµίζουν ότι εξακολουθεί να 
αποτελεί επείγουσα ανάγκη η κυβέρνηση των Μαλδίβων, η αντιπολίτευση και όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στις 
Μαλδίβες να επιδείξουν ειλικρινή προσήλωση στο διάλογο και τις δηµοκρατικές ελευθερίες και αναλογικότητα 
στις ενέργειές τους.  
 
Έχοντας λάβει υπόψη τα συµπεράσµατα της αποστολής και χωρίς να προεξοφλεί τη σχεδιαζόµενη προσφυγή στη 
δικαιοσύνη, η ΕΕ σηµειώνει το γεγονός ότι µερικούς µόνο µήνες αφότου επιτράπηκε για πρώτη φορά η ίδρυση 
πολιτικών κοµµάτων, ακτιβιστές της αντιπολίτευσης αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Η αξιοπιστία της 
δίκης και των αποδεικτικών στοιχείων θα τεθεί υπό στενή διερεύνηση. Είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστά τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα όλων των κρατουµένων. 
 
Η ΕΕ καλεί τις αρχές των Μαλδίβων να εξασφαλίσουν την τήρηση της δέουσας διαδικασίας. Αυτό περιλαµβάνει 
έγκαιρη ανακοίνωση της ηµεροµηνίας των δικών, ώστε οι νοµικοί εκπρόσωποι να έχουν το χρόνο να 
προετοιµαστούν, και τήρηση των δικονοµικών κανόνων. Συναφώς, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση επέτρεψε στη ∆ιεθνή Επιτροπή Νοµικών (ICJ) να παραστεί ως παρατηρητής στη δίκη. Η 
ΕΕ θα δώσει µεγάλη προσοχή στη διεξαγωγή και την πορεία των υποθέσεων.  
 
∆εδοµένου ότι οι συλληφθέντες έχουν υπαινιχθεί παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων, πρέπει να δοθεί στην 
Επιτροπή Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων η δυνατότητα να διεξαγάγει έρευνες για όλες τις καταγγελίες. Η ΕΕ 
ενθαρρύνει τα µέλη του λαϊκού Majlis να µεριµνήσουν ώστε το νοµοσχέδιο περί Επιτροπής Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων που υποβλήθηκε προς αξιολόγηση στο Majlis να ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τα διεθνή πρότυπα, να 
εγγυάται την αυτονοµία της Επιτροπής και να προβλέπει επαρκείς πόρους και εξουσίες διερεύνησης.  
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Η ΕΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει εργασίες για ένα σχέδιο εγγράφου που να εντοπίζει 
τα ορόσηµα της διαδικασίας µεταρρύθµισης που πρέπει να επιτευχθούν σε δύο χρόνια. Η διαδικασία αυτή πρέπει 
να διεξαχθεί µε πραγµατική διαβούλευση που να περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκοµένους και το ευρύτερο κοινό 
των Μαλδίβων προκειµένου να βελτιωθούν η πληροφόρηση και η εµπιστοσύνη στη διαδικασία µεταρρύθµισης. Η 
ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.  
 
Με τα µέτρα που επέτρεψαν την ίδρυση πολιτικών κοµµάτων, σηµειώθηκε για πρώτη φορά ένα σηµαντικό βήµα 
δηµοκρατικής προόδου. Η κυβέρνηση των Μαλδίβων είναι απαραίτητο να εξακολουθήσει να επιτρέπει στα 
πολιτικά κόµµατα να πραγµατοποιούν ελεύθερα συγκεντρώσεις και ειρηνικές πολιτικές δραστηριότητες. Ένα 
αποτελεσµατικό πολυκοµµατικό σύστηµα απαιτεί όλα τα µέρη να εργάζονται µέσα σε συµφωνηµένες 
παραµέτρους. Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση των Μαλδίβων και όλα τα πολιτικά κόµµατα να µετάσχουν σε 
εποικοδοµητικό διάλογο που να αποσαφηνίσει αυτές τις παραµέτρους. Εν προκειµένω η ΕΕ χαιρετίζει τις καλές 
υπηρεσίες του ειδικού απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοπολιτείας.  
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της για περαιτέρω δηµοκρατική µεταρρύθµιση στις Μαλδίβες και παρακινεί 
την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να λάβουν µέτρα για να τη διευκολύνουν και για να αποφευχθούν ενέργειες 
που θα την δυσχεράνουν. Η γνήσια δέσµευση υπέρ της δηµοκρατίας απαιτεί ανταπόκριση στο πνεύµα, καθώς και 
στο γράµµα της µεταρρύθµισης.  
 
Ένας αντιπρόσωπος της καναδικής Ανώτατης Επιτροπής µετείχε στην εξεταστική των πραγµάτων αποστολή και η 
κυβέρνηση του Καναδά επιθυµεί να προσυπογράψει την παρούσα δήλωση.  
 
Οι υπό προσχώρηση 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, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

__________________________ 
 
 

96/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη θανατική ποινή στο Ιράκ 
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε µε λύπη ότι τρεις ιρακινοί υπήκοοι εκτελέστηκαν την 1η Σεπτεµβρίου µετά 
από δίκη στο Ιράκ. 
 
Η ΕΕ φρονεί ότι η θανατική ποινή δεν συνιστά αποτελεσµατικό αποτρεπτικό µέσο και ότι καθιστά αµετάκλητες τις 
τυχόν λανθασµένες δικαστικές αποφάσεις που ενυπάρχουν σε κάθε νοµικό σύστηµα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ εκφράζει 
τη λύπη της διότι η ιρακινή κυβέρνηση επέλεξε να επιβάλει στις προαναφερόµενες περιπτώσεις τη θανατική ποινή. 
Η ΕΕ είναι κατηγορηµατικά αντίθετη µε τη θανατική ποινή και καταδικάζει την επιβολή της. Μολονότι 
αναγνωρίζει το κυρίαρχο δικαίωµα της ιρακινής κυβέρνησης να αποφασίζει για το είδος της επιβαλλόµενης 
ποινικής κύρωσης, εµµένει στην κατάργηση της θανατικής ποινής. 
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Η υπό προσχώρηση χώρα Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

____________________ 
 
97/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

µετά τη δήλωση του προέδρου του CPN(M), κ. Prachanda 
για κατάπαυση του πυρός 

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2005 
 

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δήλωση για µονοµερή κατάπαυση του πυρός εκ µέρους του CPN(M), προτρέπει δε το CPN(M) 
να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για να τερµατιστεί οριστικά η χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς. Η ΕΕ καταδικάζει 
αυτή την εκ µέρους των µαοϊστών χρήση βίας η οποία απετέλεσε πηγή δεινών για τον πληθυσµό του Νεπάλ. Όλες 
οι πολιτικές δυνάµεις οφείλουν τώρα να εργαστούν εντατικά για µια δηµοκρατική ειρηνευτική διαδικασία η οποία 
θα καταλήξει σε βιώσιµη λύση κατόπιν διαπραγµατεύσεων, πράγµα που προϋποθέτει εθνική συναίνεση και την 
επανένταξη του CPN(M) σε µια πολυκοµµατική δηµοκρατία. 
 
Η ΕΕ συνεπώς προτρέπει το CPN(M) να τιµήσει καλή τη πίστει τις πρόσφατες δεσµεύσεις του και την κυβέρνηση 
να απαντήσει θετικά και συγκεκριµένα αφού στόχος είναι η εµπέδωση του αναγκαίου κλίµατος εµπιστοσύνης για 
µια πολιτική επίλυση της σύγκρουσης. Η Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί ότι για την επίλυση αυτή θα απαιτηθεί η 
συνδροµή ενός ανεξάρτητου και αξιόπιστου εξωτερικού εταίρου και η ενεργός στήριξη της διεθνούς κοινότητας. 
Με την ευρύτερη έννοια, η ΕΕ είναι πρόθυµη να εξετάσει ευνοϊκά κάθε αίτηµα βοήθειας, οποιασδήποτε υφής, που 
θα κρίνουν από κοινού σκόπιµο οι πολιτικές δυνάµεις του Νεπάλ. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, η χώρα της ΕΖΕΣ Νορβηγία, µέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την 
παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_____________________ 
 
 

98/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης στην Αλβανία 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεµβρίου 2005 
 

Η ΕΕ χαιρετίζει την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Αλβανία, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την 
πρώτη ειρηνική µεταβίβαση εξουσίας µετά την πτώση του κοµµουνισµού. Η Ένωση συγχαίρει την κυβέρνηση του 
Πρωθυπουργού κ. Μπερίσα για το διορισµό της από το νέο κοινοβούλιο. Καλεί το νέο κοινοβούλιο και τη νέα  
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κυβέρνηση να συνεχίσουν την πορεία της Αλβανίας προς την ενσωµάτωση στην ΕΕ, αρχίζοντας τις εργασίες 
αµελλητί και µε πραγµατική δέσµευση για ένα σαφές και ισχυρό θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων. Απαιτείται απτή 
πρόοδος ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την εκλογική µεταρρύθµιση. 
 
Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης 
Ιουλίου 2005, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της για υποστήριξη της Αλβανίας στην επίτευξη του στόχου της 
προσέγγισης µε την ΕΕ και τονίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος εναπόκειται στις αλβανικές αρχές. Η Ένωση 
ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις της Αλβανίας να ενώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να επισπευσθεί η εν 
λόγω διαδικασία. 
 
Οι Υποψήφιες Χώρες Τουρκία και Κροατία* και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία κα Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________ 

 
 
99/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου 

Bρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τις πρώτες προεδρικές εκλογές µε περισσότερους του ενός υποψηφίους στην 
ιστορία της Αιγύπτου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στις 7 Σεπτεµβρίου, και συγχαίρει την κυβέρνηση και τον 
λαό της Αιγύπτου για αυτό το σηµαντικό βήµα πολιτικής µεταρρύθµισης. 
 
Η ΕΕ παρακολούθησε τις εκλογές µε ζωηρό ενδιαφέρον. Εκφράζει δε ικανοποίηση για την ανοικτή συζήτηση που 
έγινε και για την ήρεµη ατµόσφαιρα στην οποία διεξήχθη η προεκλογική εκστρατεία. Χαιρετίζει τις προσπάθειες 
των κρατικών µέσων ραδιοτηλεόρασης να εξασφαλίσουν δίκαιη και ισορροπηµένη κάλυψη των εκλογών.  
 
Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης τις δεσµεύσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για περαιτέρω 
πολιτικές µεταρρυθµίσεις. 
 
Η ΕΕ σηµειώνει ότι οι εκλογές διεξήχθησαν υπό δικαστική εποπτεία, καθώς και τις προσπάθειες παρακολούθησης 
που κατέβαλαν οµάδες της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στο ρόλο που διαδραµάτισαν 
οι οµάδες της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιµασία και την παρατήρηση των εκλογών και είναι πρόθυµη να 
στηρίξει τις προσπάθειές τους. 
 
Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση της Αιγύπτου να αξιοποιήσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε και στην 
προπαρασκευή των µελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, µε πρώτες τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές. 
Επισηµαίνει ότι η διεθνής παρακολούθηση είναι δυνατόν να έχει σηµαντική συµβολή στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι και διαφάνεια, συµπληρώνοντάς τις, καθώς και 
για την προβολή της επιτυχούς διεξαγωγής τους στη διεθνή κοινότητα και τονίζει την προθυµία της να βοηθήσει εν 
προκειµένω σε µελλοντικές εκλογικές διαδικασίες, εφόσον κληθεί να το πράξει. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, χώρες 
ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
100/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τα εµπόδια που τίθενται στις δραστηριότητες του Τυνησιακού Συνδέσµου 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
Βρυξέλλες, 13 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν σηµαντικό στοιχείο του πολιτικού 
διαλόγου που αναπτύσσει µε την Τυνησία, στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας. Για τον λόγο αυτό, 
η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία την κατάσταση του Τυνησιακού Συνδέσµου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Η ΕΕ 
ευελπιστεί ότι ο Τυνησιακός Σύνδεσµος θα είναι σε θέση να συνεχίσει το έργο του για την προώθηση και την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τυνησία. 
 
Οι υπό προσχώρηση 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 η χώρα της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.  
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
 

_____________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
 
 
 

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 5
Type: http:

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

Page: 45
Type: http:

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