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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. 51/2005: Στεγνοκαθαριστήριο στις Βρυξέλλες· 
 
 Αριθ. 52/2005: Υπογραφή στο κεντρικό µητρώο παρουσιών τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου και την Τρίτη 
   20 ∆εκεµβρίου 2005 
 
 

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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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 14ης Νοεµβρίου 2005, έλαβε γνώση 
του  ορισµού του: 
 

 κ. Roland GEWALT 
 

 
ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ. Ingo SCHMITT (PΡE-DE) ,  µε 
ισχύ από 27 Οκτωβρίου 2005. 
 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 15ης Νοεµβρίου 2005, έλαβε γνώση 
του διορισµού του   

 
κ. Giovanni RPOCACCI 

 
 

ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ. Michele SANTORO (PSE-ΙΤ),  µε 
ισχύ από 15 Νοεµβρίου 2005. 
 

 
_________________________ 
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
 
Κατά τη συνεδρίασή του της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της  
 
 

κας Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN) 
 
σε αξίωµα ασυµβίβαστο προς τα καθήκοντά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει 
µε ισχύ από 23ης Νοεµβρίου 2005. 
 
 

________________________ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι ο  
 
 

κ. Giovanni PROCACCI  
 
 
προσχώρησε στην Οµάδα ALDE µε ισχύ από 15ης Νοεµβρίου 2005. 
 
 

_____________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 02.12.2005 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Manolis Mavrommatis Ταµείο υποστήριξης ανέργων σε περιοχές που επλήγησαν 
από την κινεζική επέλαση 

E-4050/05 

Simon Busuttil Οικονοµικές απαιτήσεις για τη συµµετοχή των ΜΚΟ σε 
προγράµµατα της ΕΕ 

E-4051/05 

Mary McDonald Πιλοτικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης κλειστών κέντρων 
αποκατάστασης για παιδιά 

E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Γρίπη των πτηνών - Ανθρώπινη υγεία E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Γρίπη των πτηνών - Κίνδυνος E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris Τελωνεία και ασφάλεια: ∆ιατάξεις εφαρµογής σχετικά µε τα 
νέα µέτρα για την ασφάλεια και την προστασία 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-4056/05 

Bart Staes Σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης υπαλλήλων E-4057/05 

Bart Staes Σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης υπαλλήλων E-4058/05 

Dan Jørgensen Προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Καταδικάστηκε πολιτικός εκπρόσωπος επειδή ευχήθηκε 
"καληµέρα" στα κουρδικά 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Καταδικάστηκε πολιτικός εκπρόσωπος επειδή ευχήθηκε 
"καληµέρα" στα κουρδικά 

E-4061/05 

Thomas Wise Κανονισµός σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας E-4062/05 

Koenraad Dillen Οικονοµική ενίσχυση της Αϊτής από το Συµβούλιο E-4063/05 

Koenraad Dillen Η δίκη του Orhan Pamuk στην Τουρκία E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Αλιευτική συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη 
Μαυριτανία 

E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Ταµείο υποστήριξης ανέργων σε περιοχές που επλήγησαν 
από την κινεζική επέλαση 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Συνάντηση Επιτρόπου για την Εκπαίδευση και τον 
Πολιτισµό µε διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Πρόταση αναθεώρησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ) 

E-4068/05 

Dimitrios Papadimoulis Ρυπογόνα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας E-4069/05 

Dimitrios Papadimoulis Πρόταση αναθεώρησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ) και δηµιουργία µείζονων περιφερειών 

E-4070/05 
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Philip Claeys Καταδίκη ενός τουρκοαρµένιου δηµοσιογράφου λόγω 
"προσβολής του τουρκικού κράτους" 

E-4071/05 

Philip Claeys Παρουσία του Mugabe σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειµένου να συµµετάσχει σε εκδηλώσεις του 
ΟΗΕ 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΕΕ-Συµβουλίου 
Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου 

P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μέτρα για την καταπολέµηση της απάτης στις εισαγωγές από 
την Κίνα 

E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μέτρα της ΕΕ για την αντιστάθµιση της απάτης στις 
εισαγωγές 

E-4075/05 

Simon Busuttil Αµοιβαιότητα θεωρήσεων Μάλτας - Βραζιλίας E-4076/05 

Bart Staes Παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 
σχετικά µε την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz Το αναπτυξιακό σχέδιο "Anfi Tauro" (Μεγάλη Κανάριος, 
Ισπανία) 

E-4078/05 

Maria Matsouka Τα µεγαλύτερα "θύµατα" της ανεργίας στην Ελλάδα, είναι ... 
οι πτυχιούχοι 

E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Κέντρο ∆ιαλογής-Ανακυκλώσεως Υλικών στην Τσαπουρνιά 
Αιτωλοακαρνανίας 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Πληροφορίες για πρόσληψη "εµπειρογνωµόνων" από το 
ελληνικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στα πλαίσια κάποιου 
αδιευκρίνιστου "προγράµµατος" 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis και 
Panagiotis Beglitis 

Καύση νεκρών στην Ελλάδα E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc 
Tarabella και Rosa Miguélez 
Ramos 

Ασκαλώνιο E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Πρωτοβουλίες σχετικές µε τον σεισµό στο Πακιστάν P-4084/05 

Werner Langen Καθυστερηµένη επιστροφή του σολοµού P-4085/05 

Joseph Muscat Οδηγία ΣΠΑ και γήπεδα του γκολφ P-4086/05 

James Allister Εξαγωγές δανικών χοίρων E-4087/05 

Mogens Camre ∆ιαφθορά στη Ρουµανία E-4088/05 

Michl Ebner Ουγγρικά πανεπιστήµια στη Ρουµανία E-4089/05 

Michl Ebner Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στη Ρουµανία E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Γενικός διαγωνισµός COM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Με το φαινόµενο της ερηµοποίησης κινδυνεύει η Ν. Ευρώπη E-4092/05 
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Alyn Smith Οι ΜΜΕ και οι κρατικές συµβάσεις δηµοσίων έργων E-4093/05 

Marie-Line Reynaud Ευρωπαϊκό ταµείο προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση E-4094/05 

José Silva Peneda Έρευνα για τις πρακτικές ντάµπινγκ στη βιοµηχανία 
υποδηµάτων 

E-4095/05 

Claude Moraes Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ισπανικό γάλα, περίοδος εµπορίας 2004-2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Φορολόγηση κύκλου εργασιών για τα πάρκα αναψυχής E-4098/05 

Michael Cramer Επιδοτήσεις της ΕΕ στους µαλτέζους αγρότες στη Manikata E-4099/05 

Claude Moraes Αντιµετώπιση της βίας στο ποδόσφαιρο E-4100/05 

Cristiana Muscardini Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους E-4101/05 

Paulo Casaca Φαρµακευτικό καρτέλ E-4102/05 

Cecilia Malmström Αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα E-4103/05 

Michael Cramer Κατασκευή της παρακαµπτήριας οδού της Manikata στη 
Μάλτα 

E-4104/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Olli Rehn E-4105/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Joaquin Almunia E-4106/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Joe Borg E-4107/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Viviane Reding E-4108/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Ján Figel E-4109/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Franco Frattini E-4110/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Charlie Mc Creevy E-4111/05 

Ashley Mote Μετρικές µονάδες µέτρησης E-4112/05 

Ashley Mote Ο θάνατος του Wim Duisenberg E-4113/05 

Jan Ehler Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ΙΙ E-4114/05 

Gay Mitchell Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες στις 
αεροµεταφορές 

E-4115/05 

Lasse Lehtinen Η νοµική δράση κατά της Φιλανδίας σχετικά µε το κυνήγι 
του λύκου 

P-4116/05 

Witold Tomczak ∆ηλώσεις εκπροσώπου της Επιτροπής σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Συνεχιζόµενος εκβιασµός ταξιδιωτών στα σύνορα της 
Βουλγαρίας 

P-4118/05 

Ashley Mote Η εντολή του Χαβιέ Σολάνα E-4119/05 
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Françoise Grossetête Αναθεώρηση της φαρµακευτικής νοµοθεσίας - ρήτρα άδειας 
κυκλοφορίας υπό όρους 

E-4120/05 

Luciana Sbarbati ∆ιάκριση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki ∆ιάκριση κατά πολωνικών εταιρειών εµπορίου αυτοκινήτων 
στη γαλλική αγορά 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Επιδόµατα για µέλη οικογενειών και άτοµα µε σοβαρές 
αναπηρίες 

E-4123/05 

Ilda Figueiredo Εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες E-4124/05 

Ilda Figueiredo Εφαρµογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Ανεπιθύµητες επιπτώσεις της δωρεάν παροχής δικαιωµάτων 
εκποµπών CO2 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Χαρακτηρισµός του κάστανου της Γαλικίας ως 
Προστατευοµένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 

E-4127/05 

Daniel Caspary Ερωτήµατα για τη δηµοσιονοµική διαχείριση της ΕΕ E-4128/05 

Daniel Caspary Εισφορές για τα δικαιώµατα του δηµιουργού για 
περιφερειακά είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών 

E-4129/05 

Daniel Caspary Αποτελεσµατικότητα του ευρωπαϊκού σχολείου της 
Καρλσρούης στην ένωση των ευρωπαϊκών σχολείων 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis To Φράγµα Αποσελέµη στην Κρήτη E-4131/05 

Catherine Stihler Πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών E-4132/05 

Catherine Stihler Πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών E-4133/05 

Catherine Stihler Παιδική φτώχεια στην ΕΕ E-4134/05 

Catherine Stihler Προβλήµατα και αποζηµίωση των επιβατών που ταξιδεύουν 
αεροπορικώς 

E-4135/05 

Catherine Stihler Κόστος θεραπείας ασθενειών σχετιζόµενων µε τον καπνό E-4136/05 

Catherine Stihler Έρευνα για τα αίτια του καρκίνου του µαστού E-4137/05 

Mary McDonald Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας E-4138/05 

Mary McDonald Στρατηγική επεξεργασίας των αποβλήτων E-4139/05 

Cecilia Malmström Εκλογές στη Ζανζιβάρη και την Τανζανία E-4140/05 

Cecilia Malmström Εκλογές στη Ζανζιβάρη και την Τανζανία E-4141/05 

Katerina Batzeli Αύξηση των προσλήψεων στο ελληνικό δηµόσιο και 
επιπτώσεις στο δηµόσιο έλλειµµα. 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Οι εγκαταστάσεις της Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald και Bairbre de 
Brún 

Μάχιµες µονάδες της ΕΕ E-4144/05 
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Marco Rizzo Η µονάδα παραγωγής Olimpias στο Cassano Magnago E-4145/05 

Alessandro Foglietta Εφαρµογή του άρθρου 11 της Οδηγίας 2001/37 σχετικά µε  
τα προϊόντα καπνού 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel Χρηµατοδότηση της έρευνας για τα εµβρυικά βλαστικά 
κύτταρα 

E-4148/05 

Luciana Sbarbati Εφαρµογή του ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης 112 

E-4149/05 

Luciana Sbarbati Υιοθεσίες στη Ρουµανία: µοναδικό κριτήριο ο τόπος 
διαµονής αντί της υπηκοότητας 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Κανονισµός για προϊόντα µε βάση τη νικοτίνη στα οποία 
αναγράφονται ισχυρισµοί για την υγεία 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Ατοµική ενέργεια E-4152/05 

Albert Maat και Joseph Daul Επιστηµονική πραγµατογνωµοσύνη της ΕΑΑΤ (Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων - EFSA) σχετικά µε 
τις µολύνσεις BHV1 σε αγέλες βοοειδών (EFSA-Q-2005-
018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Άδεια εµπορίας του γενετικώς τροποποιηµένου καλαµποκιού 
MON 863 -  ελλείψεις που επισηµαίνονται στην έκθεση των 
εµπειρογνωµόνων 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Τα σχέδια της ολλανδικής κυβέρνησης για κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόµου Α6-Α9 σε περιοχές ευαίσθητου φυσικού 
περιβάλλοντος 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Όρια προστιθέµενης αξίας σχετικά µε τους κανόνες 
καταγωγής 

E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μελέτη του αντικτύπου του κριτηρίου της προστιθέµενης 
αξίας στους κανόνες καταγωγής 

E-4157/05 

Robert Goebbels Ελλείψεις και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων όσον αφορά τον 
έλεγχο ασφάλειας των πυρηνικών υλικών 

E-4158/05 

Hynek Fajmon Η δυνατότητα να επιβληθεί µηδενικός συντελεστής ΦΠΑ επί 
των τροφίµων στην Τσεχική ∆ηµοκρατία 

P-4159/05 

Hynek Fajmon Πιθανότητα επιβολής µηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε είδη 
διατροφής στην Τσεχική ∆ηµοκρατία 

E-4160/05 

Kyriacos Triantaphyllides ∆ολοφονική επίθεση στο Ιράκ P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Η κατάσταση της Maral Yklymova E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Κατάσταση της Maral Yklymova E-4163/05 

Dominique Vlasto Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ P-4164/05 

Margie Sudre Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ P-4165/05 
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Monica Frassoni Έναρξη εργασιών για το έργο τουριστικής ανάπτυξης του 
οµίλου Is Arenas Ε.Π.Ε. για το οποίο έχει κινηθεί διαδικασία 
για παράβαση (Narbolìa, Σαρδηνία, Ιταλία) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Αναβολή της εξέτασης υποθέσεων τυχερών παιχνιδιών P-4167/05 

Chris Davies Εκτίµηση της µόλυνσης µε αµίαντο P-4168/05 

Catherine Stihler Οι πτήσεις για έκδοση προσώπων και η ΕΕ P-4169/05 

Georgios Karatzaferis Πεταµένα στα βουνά της Β. Ηπείρου τα οστά των ηρώων  
του αγώνα κατά του φασισµού 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Μέτρα για την στήριξη των ευρωπαίων πτηνοτρόφων E-4171/05 

Catherine Stihler Πτήσεις παραδόσεων και η ΕΕ E-4172/05 

Graham Watson Απαγόρευση εισαγωγής αγρίων πτηνών E-4173/05 

Graham Watson ∆ασµοί στα βιοκαύσιµα E-4174/05 

Graham Watson ∆ασµοί στα βιοκαύσιµα E-4175/05 

Konrad Szymański ∆ηλώσεις των εκπροσώπων της Επιτροπής σχετικά µε τις 
εκλογές στην Πολωνία 

E-4176/05 

Adeline Hazan Τήρηση εκ µέρους των κρατών µελών, των οδηγιών και 
συστάσεων της ΠΟΥ στον τοµέα της καταπολέµησης της 
λύσσας και άλλων ζωονόσων 

P-4177/05 

Monica Frassoni Εκβιαστική χρησιµοποίηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης 
για τη σιδηροδροµική γραµµή Τορίνο-Λυών 

P-4178/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Αποκατάσταση της ακτής της La Llana, στο San Pedro del 
Pinatar (Μουρθία) 

E-4180/05 

Glyn Ford Η ανασυγκρότηση στο Ιράκ E-4181/05 

Glyn Ford H ιρακινή µετανάστευση E-4182/05 

Glyn Ford ∆ιεθνής αναγνώριση για τις ιρακινές µειονότητες E-4183/05 

Monica Frassoni Εκβιαστική χρησιµοποίηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης 
για τη σιδηροδροµική γραµµή Τορίνο-Λυών 

E-4184/05 

Sylwester Chruszcz Τουριστικό πρόγραµµα: "Καθ' οδόν προς το Σιδηρούν 
Παραπέτασµα" 

E-4185/05 

Hiltrud Breyer Παρασκευάσµατα για βρέφη και µικρά παιδιά χωρίς 
φυτοφάρµακα 

E-4186/05 

Anja Weisgerber ∆ιαρθρωτική ενίσχυση 2007-2013: δυνατότητα 
συγχρηµατοδότησης των µέτρων µετατροπής από τους 
διαρθρωτικούς πόρους της ΕΕ 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Aγορά µαχητικών αεροσκαφών από την Ελλάδα E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Ίδρυση πτηνοτροφείου δίπλα στην Αρχαία ∆ωδώνη E-4189/05 
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Jules Maaten Η κατάσταση στο Νεπάλ E-4190/05 

Jules Maaten Η κατάσταση στο Νεπάλ E-4191/05 

Sharon Bowles Καύση οικιακών απορριµµάτων E-4192/05 

Charles Tannock Θρησκευτικές ελευθερίες στη Ρουµανία E-4193/05 

Philip Claeys Απαγόρευση της χρήσης των γραµµάτων Q και W στην 
Τουρκία 

E-4194/05 

Philip Claeys Επιστολή από τον Τούρκο πρεσβευτή, η οποία 
αντιστρατεύεται την ελευθερία του τύπου στη ∆ανία 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg ∆ηλώσεις του προέδρου Ahmadinejad του Ιράν E-4196/05 

Margrietus van den Berg Η Αγκόλα και η πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών 
βιοµηχανιών 

E-4197/05 

Erik Meijer ∆ιακρίσεις ιθαγένειας προς οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων 
από νέα κράτη µέλη της ΕΕ και κακές συνθήκες εργασίας 
που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισµού 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Πληροφορίες για τα ταξίδια των µελών της Επιτροπής E-4199/05 

Hélène Goudin Σχέδιο ∆ της Επιτροπής E-4200/05 

Hélène Goudin Πυρίµαχο µέσο DekaBDE E-4201/05 

Hélène Goudin Παραποµπή της τοπικής βουλής της επαρχίας Norrbotten και 
του δήµου Boden στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη 
σουηδική επιτροπή ανταγωνισµού 

E-4202/05 

Hélène Goudin Απόφαση του ∆ΕΚ στην υπόθεση C-111/03 σχετικά µε τους 
σουηδικούς ελέγχους σαλµονέλας 

E-4203/05 

Claude Moraes Κέντρα κράτησης των ΗΠΑ στην Πολωνία και στη Ρουµανία P-4204/05 

Sepp Kusstatscher Εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος δράσης για τις 
εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, για την περίοδο 2005-2007 στην Ιταλία 

P-4205/05 

Paulo Casaca Εκστρατεία δυσφήµισης στο πορτογαλικό τύπο P-4206/05 

Katerina Batzeli ∆ιαπραγµατεύσεις της Κίνας για τη ναυπηγική βιοµηχανία 
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ 

P-4207/05 

Gay Mitchell Τροποποιήσεις στη Συµφωνία για τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (TRIPS) 

E-4208/05 

Gay Mitchell Ευρωπαϊκές θαλάσσιες επιστηµονικές έρευνες E-4209/05 

Avril Doyle Χρήση ζωντανών γάτων και σκύλων ως δόλωµα για 
καρχαρίες 

E-4210/05 

Graham Watson Μισθολογικές διακρίσεις µεταξύ σκωτσέζων και των άγγλων 
καθηγητών των ευρωπαϊκών σχολείων 

E-4211/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

19

Claude Moraes Κέντρα κράτησης των Η.Π.Α. στην Πολωνία και τη 
Ρουµανία 

E-4212/05 

Antonio Di Pietro Σοβαρή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από τις 
βιοµηχανίες µεταποίησης ντοµάτας στην επαρχία της Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Παράνοµες εισαγωγές κινεζικού συµπυκνωµένου χυµού 
ντοµάτας 

E-4214/05 

Ria Oomen-Ruijten Νέος ολλανδικός νόµος για την ασφάλιση ασθενείας E-4215/05 

Proinsias De Rossa Προτεινόµενη απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την 
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Προτεινόµενη απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Σχέδιο κανονισµού για τα πληρώµατα θαλάµου επιβατών και 
τους περιορισµούς του χρόνου πτήσης 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα γονικής άδειας στο δηµόσιο τοµέα E-4219/05 

Proinsias De Rossa Εκστρατεία ενηµέρωσης που απευθύνεται στους 
διακινούµενους εργαζοµένους σχετικά µε τα δικαιώµατά 
τους ως πολιτών της ΕΕ 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Η ρήτρα "συνήθους διαµονής" της Ιρλανδίας για την 
καταβολή παροχών κοινωνικής πρόνοιας στους πολίτες της 
ΕΚ 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Έρευνα σχετικά µε την ασφαλιστική εταιρεία "Equitable 
Life" 

E-4222/05 

Proinsias De Rossa Οµάδα γενικών διευθυντών αρµόδιων για τις εργασιακές 
σχέσεις 

E-4223/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου 

E-4224/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Κοινής δράσης 
96/443/∆ΕΥ σχετικά µε την καταπολέµηση του ρατσισµού 
και της ξενοφοβίας 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Κατάσταση των Ρόµα και των Πλανόδιων στην Ευρώπη E-4226/05 

Proinsias De Rossa Καλλυντικά προϊόντα και διενέργεια δοκιµών σε ζώα E-4227/05 

Proinsias De Rossa Αλίευση µε δίκτυα επιφανείας E-4228/05 

Proinsias De Rossa Προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης για γεωργούς E-4229/05 

María Ayuso González Άδεια για χρήση γαλακτικού οξέoς P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis ∆ικαιώµατα ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Εκπαίδευση Βουλγάρων αγροτών στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
του INTERREG III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων στην Ελλάδα E-4233/05 
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Konstantinos Hatzidakis ∆ωρεά οργάνων στην ΕΕ E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ηµιουργία αποτεφρωτήριου νεκρών στην Ελλάδα E-4235/05 

Arlene McCarthy Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ χωρών της ΕΕ E-4236/05 

Cristiana Muscardini Ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ E-4237/05 

Cristiana Muscardini ∆ιακρίσεις εις βάρος της Ιταλίας από την Κροατία E-4238/05 

Umberto Guidoni Παρεµπόδιση της διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων στην 
κοινωνία 

E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Αντιµετώπιση και εξάλειψη της επιδηµίας των ζώων στην ΕΕ E-4240/05 

Antonio Di Pietro Παραβίαση από το ιταλικό κράτος της ευρωπαϊκής οδηγίας 
2001/23/ΕΚ και µεταγενέστερες παραβιάσεις των 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων από την εταιρεία Telecom 
Italia SpA 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Παραβίαση από την εταιρεία Intesa Gestione Crediti SpA της 
ευρωπαϊκής οδηγίας 2001/23/ΕΚ όσον αφορά τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων στον τοµέα της προστασίας από την 
απόλυση πλεονάζοντος προσωπικού 

E-4242/05 

Jean Lambert Έλεγχος της ποιότητας του αέρα στο Λονδίνο P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Επίσκεψη της κ. Χιούµπνερ στην Ελλάδα και επιστολή του 
κ. Meadows 

E-4244/05 

Georgios Karatzaferis Αποκαλύψεις για το κύκλωµα τροφίµων στην Ελλάδα και 
απάθεια των ελληνικών αρχών 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Εναρµόνιση Τουρκίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο E-4246/05 

Richard Corbett Επιστροφή προσφύγων στο Ιράκ E-4247/05 

John Bowis Βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το άσθµα και τις ασθένειες 
του αναπνευστικού συστήµατος 

E-4248/05 

Johannes Voggenhuber Ερώτηση σχετικά µε την κοινοτική νοµοθεσία περί 
µεταφοράς ζώων κατόπιν τηλεοπτικού ρεπορτάζ το οποίο 
µεταδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2005 στις 22.15µ.µ. από τον 
γερµανικό τηλεοπτικό σταθµό ZDF 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Η ίδρυση µιας κοινωνικής Ευροπόλ P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea Η βοήθεια της ΕΕ στην περιοχή Απουριµάκ (Περού) E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Καταγγελίες για ύπαρξη αµερικανικών φυλακών σε χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης 

E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων ενόψει της εφαρµογής της 
νέας ΚΑΠ 

E-4253/05 

Simon Busuttil Οδηγός Ευρωπαϊκών Πόλεων E-4254/05 

Christine De Veyrac Φορολογία - φορολογική βάση στις εταιρείες E-4255/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

21

Christine De Veyrac Υγεία - γρίπη των πτηνών E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Η αντιµετώπιση των HBT (οµοφυλοφίλων, αµφιφυλοφίλων 
και ατόµων που έχουν υποβληθεί σε αλλαγή φύλου) στα νέα 
κράτη µέλη 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Η αντιµετώπιση των HBT (οµοφυλοφίλων, αµφιφυλοφίλων 
και ατόµων που έχουν υποβληθεί σε αλλαγή φύλου) στα νέα 
κράτη µέλη 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Οδηγία σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda Η έννοια της βίας εις βάρος των γυναικών E-4260/05 

Raül Romeva i Rueda Η έννοια της βίας εις βάρος των γυναικών E-4261/05 

Marco Rizzo Μυστικές φυλακές E-4262/05 

Marco Rizzo Το εργοστάσιο Olimpias de Cassano Magnago E-4263/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Κοινοτική χρηµατοδότηση του εξωτερικού λιµένα της Λα 
Κορούνια 

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 και ευρωπαϊκή 
συνοχή 

E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ατλαντικό πρόγραµµα τραίνου µεγάλης ταχύτητας E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ατλαντικό πρόγραµµα τραίνου µεγάλης ταχύτητας E-4267/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Η κοινή αλιευτική πολιτική και η περιφερειακή ανάπτυξη E-4268/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Η ασφάλεια στη θάλασσα E-4269/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-4270/05 

Neil Parish και Glyn Ford Σώστε το Κονκόρντ E-4271/05 

Neil Parish και Glyn Ford Σώστε το Κονκόρντ E-4272/05 

Arūnas Degutis Λευκορωσία E-4273/05 

Umberto Guidoni Πρόληψη ασθενειών E-4274/05 

Frank Vanhecke Ταξιαρχίες µαρτύρων του Αλ Ακσά E-4275/05 

Ilda Figueiredo Στατιστικά στοιχεία για τα άτοµα µε αναπηρίες E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Επαπειλούµενοι κίνδυνοι για την τοποθεσία κοινοτικού 
ενδιαφέροντος της νήσουTabarca (Elche - Ισπανία) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Τοποθεσίες κοινοτικού ενδιαφέροντος και περιοχές ειδικής 
προστασίας που απειλούνται από το πρόγραµµα ανάπτυξης 
φυσικών πόρων της Penyagolosa (Castelló Ισπανία) 

E-4278/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

22 

Willy Meyer Pleite Κατάρρευση σιδερένιας διάταξης µιας υπό κατασκευή 
κοιλαδογέφυρας και ο εξ αυτής προκληθείς θάνατος έξι 
εργατών (Almuñecar, Ισπανία) 

E-4279/05 

Alyn Smith Η ένωση "Registered social landlords" στη Σκωτία και οι 
κανόνες σύναψης συµβάσεων της ΕΕ 

E-4280/05 

Neil Parish Προτάσεις για τη µεταρρύθµιση του καθεστώτος της ζάχαρης E-4281/05 

Jana Bobošíková Χρηµατοδότηση της ανασυγκρότησης και της 
αναζωογόνησης των συγκροτηµάτων εργατικών κατοικιών 
από τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής κατά τα 
έτη 2007-2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Σχέδιο προϋπολογισµού του 2006 P-4283/05 

Roger Knapman ∆ιαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα P-4284/05 

Georgios Karatzaferis Aγορά µαχητικών αεροσκαφών από την Ελλάδα E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας E-4286/05 

Alyn Smith Το τεστ βρετανικότητας E-4287/05 

Alyn Smith Η αντιµετώπιση των αιτούντων άσυλο από τις χώρες της ΕΕ E-4288/05 

Alyn Smith Επιδροµές του Ηνωµένου Βασιλείου για την απέλαση των 
απορριφθέντων αιτούντων άσυλο 

E-4289/05 

Mario Mauro Η δηµοκρατία στην Κίνα E-4290/05 

Hannes Swoboda Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στη Βουλγαρία P-4291/05 

Gérard Onesta Ενίσχυση των µεταφορών µε κατευθυνόµενα αερόπλοια P-4292/05 

André Brie Παράβαση του δικαίου του ανταγωνισµού κατά την πώληση 
εισιτηρίων υπό όρους από την Οργανωτική Επιτροπή του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2006 στη Γερµανία 

P-4293/05 

Hélène Goudin Ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ P-4294/05 

Willy Meyer Pleite Μυστικές φυλακές της CIA (Κεντρικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών των ΗΠΑ) 

P-4295/05 

Werner Langen ∆ασµοί P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Σουδάν E-4298/05 

Nigel Farage Υγειονοµική περίθαλψη στην ΕΕ E-4299/05 

John Purvis Οικονοµική ενίσχυση της ΕΕ στις ΛΑΧ για τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Κονδύλια για την παραγωγή και την αξιοποίηση του σίτου 
σπέλτα 

E-4301/05 

Roberta Angelilli Κονδύλια για την παραγωγή και την αξιοποίηση του τοµέα 
ανθοκοµικής της Pistoia 

E-4302/05 
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Giusto Catania Η υπόθεση του Angelo D' Arcangeli E-4303/05 

María Herranz García Εισαγωγές µήλων από το νότιο ηµισφαίριο E-4304/05 

Stephen Hughes και Maria 
Matsouka 

"Τα νοικοκυριά των µειονοτήτων στη Βρετανία είναι 
καταγεγραµµένα ως τα µεγαλύτερα θύµατα διάκρισης στην 
αγορά εργασίας" 

E-4305/05 

Mary McDonald ∆ηµοψήφισµα στο Μαυροβούνιο E-4306/05 

Mary McDonald ∆ηµοψήφισµα στο Μαυροβούνιο E-4307/05 

Mary McDonald Τοπικές αρχές E-4308/05 

Michael Cashman ∆ιάθεση του τριτίου που περιέχουν προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία 

P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Σχέδιο για την αποκατάσταση των αποθεµάτων µπακαλιάρου 
στη Βαλτική Θάλασσα 

P-4310/05 

María Herranz García Εισαγωγές µανιταριών P-4311/05 

Ivo Belet ∆ιασυνοριακή απασχόληση εργαζοµένων από γραφεία 
προσωρινής ευρέσεως εργασίας (σχήµα των "τριών χωρών") 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Παραβιάσεις του δικαιώµατος χρήσης της µητρικής γλώσσας 
στο Νότιο Τιρόλο 

E-4313/05 

Paulo Casaca και Struan 
Stevenson 

Αντιφατικά µηνύµατα από την ΕΕ για το καθεστώς της 
Τεχεράνης 

E-4314/05 

Saïd El Khadraoui ∆ηµόσιες σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές E-4315/05 

Saïd El Khadraoui ∆ηµόσιες σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές E-4316/05 

Dorette Corbey Η έγχυση ύδατος και ζωικής πρωτεΐνης στα ψάρια E-4317/05 

Roger Helmer Εµπορικές συµφωνίες/διαπραγµατεύσεις µε χώρες εκτός της 
ΕΕ 

P-4318/05 

Jaime Mayor Oreja Ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισµού P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Κοινοτική πολιτική ένταξης των µεταναστών στην Ε.Ε P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Ενίσχυση καλλιέργειας βιοκαυσίµων P-4321/05 

Nigel Farage ∆ιορισµός του Karel Van Miert P-4322/05 

Gisela Kallenbach Απειλές εναντίον µη κυβερνητικών οργανώσεων και 
εθνοτικών µειονοτήτων στη Σερβία 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven 
και Edith Mastenbroek 

Μητρώο ∆ηµόσιων Προµηθειών της Βουλγαρίας E-4324/05 

Mary McDonald Ελάχιστο εισόδηµα E-4325/05 

Mario Borghezio Αποκλεισµός της Παδανίας καθώς και της Κεντρικής και 
Βόρειας Ιταλίας από κρατικές ενισχύσεις και περιφερειακές 
ενισχύσεις 

E-4326/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

24 

Frank Vanhecke Θέση των συνηγόρων υπεράσπισης στην Κίνα E-4327/05 

Frank Vanhecke Κατοχή του Θιβέτ E-4328/05 

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου (2008) E-4329/05 

Frank Vanhecke Προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων από τον 
Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda Η Ευρωµεσογειακή Ένωση P-4331/05 

Horst Schnellhardt Μεταβατικά µέτρα για τη µεταφορά των κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 882/2004 (και 
της πρότασης κανονισµού SANCO/2536/2005) στη 
νοµοθεσία των κρατών µελών 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda Η Ευρωµεσογειακή Ένωση E-4333/05 

Jean Cottigny και Maria 
Matsouka 

Κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία E-4334/05 

Stavros Lambrinidis Ύπαρξη µυστικών φυλακών των ΗΠΑ για υπόπτους 
τροµοκρατίας 

E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Ύπαρξη µυστικών φυλακών των ΗΠΑ για υπόπτους 
τροµοκρατίας 

E-4336/05 

Mia De Vits Θέση της Επιτροπής όσον αφορά τους φόρους επί των 
εταιρειών 

P-4337/05 

Hiltrud Breyer Γρίπη των πτηνών P-4338/05 

Bernhard Rapkay Μελέτη του τοµέα των υδάτων E-4339/05 

Nikolaos Vakalis Εκπροσώπηση της ΕΕ στο ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας E-4340/05 

Manolis Mavrommatis Νέα είσοδος 500 τόνων παράνοµων προϊόντων στην ΕΕ E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Συµµετοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στον Οργανισµό 
Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Έργο διάνοιξης της σήραγγας του Καλλιδρόµου E-4343/05 

James Allister Ευρωπαϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) E-4344/05 

James Allister Λειτουργία των Ευρωπαϊκών Οµίλων ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 

E-4345/05 

James Allister Ανταγωνιστικοί Ευρωπαϊκοί Όµιλοι ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 

E-4346/05 

Francisco Assis Mικροδωράκια στα τρόφιµα P-4347/05 

Hiltrud Breyer Επιδοτήσεις στον δήµο Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου E-4349/05 

Giulietto Chiesa και Giovanni 
Fava 

Φυλακές της CIA στην Ευρώπη E-4350/05 
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Giulietto Chiesa και Giovanni 
Fava 

Οι φυλακές της CIA στην Ευρώπη E-4351/05 

Bart Staes Αναγνώριση διπλωµάτων E-4352/05 

Bart Staes και άλλοι Τάσεις των πληθυσµών και προσπάθειες διατήρησης των 
Streptopelia turtur και Coturnix coturnix στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Μάλτα 

E-4353/05 

Bart Staes και άλλοι ∆ήλωση της Μάλτας σχετικά µε την προ-απόκτηση νέας 
εξαίρεσης για το εαρινό κυνήγι στη Μάλτα 

E-4354/05 

Bart Staes και άλλοι Η επίσηµη έκθεση της Μάλτας προς την Επιτροπή σχετικά 
µε το συµβατό της εξαίρεσης για το εαρινό κυνήγι µε τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τα πτηνά 

E-4355/05 

Bart Staes και άλλοι Αντικειµενικά, επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε το 
παράνοµο κυνήγι στη Μάλτα 

E-4356/05 

Bart Staes και άλλοι ∆έσµευση της Επιτροπής να συνεργαστεί µε τη Μάλτα 
προκειµένου να βελτιωθεί η τοπική εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για το κυνήγι και την αιχµαλώτιση 

E-4357/05 

Bart Staes και άλλοι ∆έσµευση της Επιτροπής για τη συγκέντρωση λεπτοµερών 
στοιχείων σχετικά µε το εµπόριο πτηνών στη Μάλτα 

E-4358/05 

Toine Manders και GRAF 
Alexander Lambsdorff 

Κατάχρηση του µονοπωλίου από την Οργανωτική Επιτροπή 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου FIFA 2006 

E-4359/05 

Margrietus van den Berg Συνεδρίαση των µελών της ∆ιαδικασίας Kimberly P-4360/05 

James Nicholson Θρησκευτική ελευθερία στη Σρι Λάνκα E-4361/05 

Marco Pannella και Emma 
Bonino 

Αύξηση των διώξεων στην Καµπότζη και παραβίαση της 
συµφωνίας µεταξύ ΕΕ και Καµπότζης 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Συµφωνία για το κλίµα µεταξύ έξι χωρών του Ειρηνικού E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Η πολιτική της Φλάνδρας σχετικά µε τα λιπάσµατα P-4364/05 

Ana Mato Adrover Μελλοντική νοµοθεσία σχετικά µε τους διασυνοριακούς 
εργαζοµένους 

E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ευαίσθητα προϊόντα στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του 
ΠΟΕ 

E-4366/05 

Giusto Catania και Roberto 
Musacchio 

Η περίπτωση του Ali Berisha E-4367/05 

Erik Meijer Απουσία προειδοποιήσεων για νάρκες από τον πόλεµο στις 
παραλιακές περιοχές της Κροατίας, τις οποίες επισκέπτονται 
ολοένα και περισσότεροι τουρίστες 

E-4368/05 

Lapo Pistelli Προσφορά της Gas Natural για την εξαγορά της εταιρείας 
Endesa 

P-4369/05 

Manuel dos Santos Η ασφάλεια των παιδιών P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Ατυχήµατα στους χώρους εργασίας E-4371/05 
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Stavros Lambrinidis Συµβατότητα των απελάσεων στη Γαλλία µε τις αρχές του 
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 200/34/ΕΚ στην Ελλάδα E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 στην 
Ελλάδα 

E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Μη εγγραφή έργων στο ελληνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Μισθοί και πληθωρισµός στην Ελλάδα E-4376/05 

Terence Wynn ∆ιαφάνεια στις πληρωµές της ΚΓΠ E-4377/05 

Struan Stevenson Σταθµοί αιολικής ενέργειας στο νησί Lewis της Σκωτίας E-4378/05 

Bernard Poignant Το καθεστώς ΦΠΑ για τα νοµικά πρόσωπα διαχείρισης 
συνιδιοκτησίας σε σχέση µε την έκτη οδηγία για το ΦΠΑ 
(77/388/ΕΟΚ) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα 

E-4380/05 

Ilda Figueiredo Συµφωνία ΕΕ και Κίνας για την κλωστοϋφαντουργία E-4381/05 

Paulo Casaca Μυστικές διαπραγµατεύσεις µε το ιρανικό καθεστώς E-4382/05 

Paulo Casaca Η αρχή του ενιαυσίου και η αναπροσαρµογή της λογιστικής 
διαχείρισης προς την οικονοµική πράξη στην ΚΓΠ 

E-4383/05 

Paulo Casaca Η υπό όρους παροχή κοινωνικής βοήθειας στις γεωργικές 
πληρωµές 

E-4384/05 

Jana Bobošíková "Κarlovarské oplatky" E-4385/05 

Richard Seeber Μελλοντική πρόσβαση στα αυστριακά πανεπιστήµια E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία E-4387/05 

Catherine Stihler Στατιστικά στοιχεία για την ακατάλληλη χρήση διαλυτών 
στην ΕΕ 

E-4388/05 

Catherine Stihler Στατιστικά στοιχεία για την ακατάλληλη χρήση διαλυτών 
στην ΕΕ 

E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Η κατάσταση στους δρόµους και η προστασία των πολιτών 
στο Vivaro (Pordenone) - Ιταλία 

E-4390/05 

Konrad Szymański ∆ιακριτική µεταχείριση εις βάρος των πολωνόφωνων από τις 
γερµανικές αρχές και τα γερµανικά δικαστήρια 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του διαύλου 
∆ούναβη-Όντερ-Έλβα 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Εκτρωτικό χάπι RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Κανονισµός REACH E-4394/05 
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Sajjad Karim Απάνθρωπη µεταχείριση υποσαχάριων αφρικανών 
µεταναστών στο Μαρόκο 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano και 
άλλοι 

Έρευνα για τη ΜΚΟ Movimondo· απάντηση στη γραπτή 
ερώτηση Ε-1905/05 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για την 
παροχή ενέργειας - Πλήγµα για την ανταγωνιστική θέση 
στον τοµέα της βιοµηχανίας λόγω των υψηλών τιµών 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Βιοµηχανία απαγωγών στη Βενεζουέλα E-4398/05 

Cristiana Muscardini ECOFIN και µείωση των συντελεστών ΦΠΑ E-4399/05 

Bart Staes ∆ια χειρός έρευνα του προσωπικού των αεροδροµίων E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Ελευθερία απόφασης όσον αφορά τη συνταξιοδότηση E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Νέες τεχνικές για τον εντοπισµό όπλων στους ελέγχους στα 
αεροδρόµια 

E-4402/05 

David Martin Συµφωνία της ΕΕ µε την Ταϊλάνδη σχετικά µε την πρόσβαση 
του ρυζιού στην αγορά 

P-4403/05 

Syed Kamall Μεταρρύθµιση του κοινοτικού καθεστώτος για τη ζάχαρη P-4404/05 

Caroline Jackson Tιµές εισάγουσες διακρίσεις από την Apple P-4405/05 

Iles Braghetto Γρίπη των πτηνών και αναγνώριση του κέντρου IZSVe P-4406/05 

Nicola Zingaretti Εκτέλεση του Προγράµµατος BRITA in PuBs, της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών, και αντικατάσταση 
των συµµετεχόντων 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Το ζήτηµα της ρωσικής απαγόρευσης της εισαγωγής κρέατος 
και οπωροκηπευτικών από την Πολωνία 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Τσετσενία E-4409/05 

Mogens Camre Απόπειρες της Τουρκίας να περιστείλει την ελευθερία της 
έκφρασης στη ∆ανία 

E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Αύξηση χρεώσεων για κλήσεις πρόσβασης προς το διαδίκτυο E-4411/05 

Alyn Smith Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για τη χρήση της τεχνολογίας 
της πληροφορίας στη Σκωτία 

E-4412/05 

David Martin Λανθασµένη κατάταξη των εισαγωγών αιθανόλης E-4413/05 

Gerard Batten Ενίσχυση της Αιθιοπίας και η συµφωνία του Αλγερίου του 
∆εκεµβρίου του 2000 

E-4414/05 

Fiona Hall Έλεγχος των φορητών όπλων E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Συνθήκες εργασίας στις φυτείες των ισπανικών θερµοκηπίων E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Συνθήκες εργασίας στις φυτείες των ισπανικών θερµοκηπίων E-4417/05 

Nikolaos Vakalis του ΟΗΕ για τις κλιµατικές αλλαγές P-4418/05 
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Karin Jöns Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τον χρόνο εργασίας P-4419/05 

Manolis Mavrommatis ∆ιαρροή ευρωπαίων ερευνητών και επιστηµόνων στις ΗΠΑ E-4420/05 

Arūnas Degutis ∆ιευκρίνιση για τη σύσταση επιτροπής χρηστών αερολιµένα E-4421/05 

Roger Helmer Οδηγία για τις οδικές µεταφορές E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Οικονοµική ενίσχυση προς τη Γαλλία E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Κατασκευή οίκου ανοχής στο Βερολίνο στο πλαίσιο του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου  Ποδοσφαίρου 

P-4424/05 

John Purvis Απελευθέρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς E-4425/05 

Richard Corbett Παραβίαση ανθρώπινων δικαιωµάτων στην Ερυθραία E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Κατασκευή οίκου ανοχής στο Βερολίνο στο πλαίσιο του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου  Ποδοσφαίρου 

E-4427/05 

Helmuth Markov και άλλοι Όροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σωτηρία του οµίλου 
εταιρειών Alstom 

E-4428/05 

Glyn Ford Ορισµός των εσωτερικών υδάτων E-4429/05 

Peter Skinner Ανταγωνισµός στην αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών E-4430/05 

Erik Meijer Η επίδραση της φορολογικής νοµοθεσίας της Ισπανίας στις 
υψηλές προσφορές των ισπανικών επιχειρήσεων που 
επιθυµούν να εξαγοράσουν κρατικές µετοχές των γαλλικών 
εταιρειών διοδίων 

E-4431/05 

Michl Ebner Κάρτα στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Επεισόδια στην Τουρκία κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού 
αγώνα. 

E-4433/05 

Antonio Di Pietro Σοβαρή φοροδιαφυγή ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εµπόριο 
αυτοκινήτων 

P-4434/05 

Bart Staes Η έκθεση της Μάλτας για την εφαρµογή της εξαίρεσης 
σχετικά µε το θέµα του κυνηγίου την Άνοιξη 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Η κατάσταση στη Λευκορωσία P-4436/05 

Georgios Papastamkos ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου E-4437/05 

Neil Parish Αγροτική ανάπτυξη E-4438/05 

Neil Parish Αγροτική ανάπτυξη E-4439/05 

Glenys Kinnock Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ΠΟΕ σχετικά µε τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

E-4440/05 

James Allister Αφερεγγυότητα του εργοστασίου IFI ΙΙ E-4441/05 

Chris Davies Καθορισµός ζωνών ειδικής προστασίας στην Κύπρο E-4442/05 

Chris Davies Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη βιοποικιλότητα E-4443/05 
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Chris Davies Ένας βασικός δείκτης για τη βιοποικιλότητα E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: εικαζόµενη παράβαση της νοµοθεσίας που 
διέπει την προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση 
µεταβιβάσεων τµηµάτων επιχειρήσεων 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Senegal: κρούσµατα χολέρας E-4446/05 

Erik Meijer Κατάχρηση µονοπωλίων εκ µέρους φορέων εκµετάλλευσης 
καλωδιακής τηλεόρασης στις Κάτω Χώρες· ελευθερία των 
εθνικών εποπτικών αρχών να παγώνουν ή να µειώνουν τις 
ταχέως αυξανόµενες χρεώσεις 

E-4447/05 

Hélène Goudin Ενηµερωτική εκστρατεία για την ΟΝΕ E-4448/05 

Marian Harkin Σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας NPACS P-4449/05 

Mary McDonald Παροχή πληροφοριών και διαβούλευση P-4450/05 

Panagiotis Beglitis Ύπαρξη φυλακών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Washington Post 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis Πολιτικές της ΕΕ σχετικά µε την κακοποίηση και τον βιασµό 
ανυπεράσπιστων γυναικών 

E-4452/05 

Mary McDonald Χρηµατοδότηση για οµάδες που εργάζονται σε θέµατα 
µετανάστευσης 

E-4453/05 

Helmuth Markov Μνηµείο στο Ταλίν προς τιµήν της εσθονικής µεραρχίας Ες 
Ες 

P-4454/05 

Panagiotis Beglitis Χρηµατοδότηση κέντρων παροχής φροντίδας σε 
ηλικιωµένους (ΚΑΠΗ) και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
στο σπίτι 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκή σηµαία σε αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών 
των κρατών µελών της ΕΕ 

E-4456/05 

Michl Ebner Μη τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης E-4457/05 

Michl Ebner Μη τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης E-4458/05 

Helmuth Markov Μνηµείο για την εσθονική µεραρχία των Ες-Ες στο Ταλίν E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Ύπαρξη φυλακών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Washington Post 

E-4460/05 

Giusto Catania Ευθύνες της κυβέρνησης της Μάλτας στην τελευταία 
θαλάσσια τραγωδία 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μελέτη σχετικά µε την ισπανική βιοµηχανία τόνου E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μελέτη σχετικά µε την ισπανική βιοµηχανία τόνου E-4463/05 

Milan Horáček Το στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ρόµα στο Lety u Pisku E-4464/05 
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Hiltrud Breyer Ακτινοβολία στο εγγύς πεδίο ηχητικής πηγής των κινητών 
τηλεφώνων (θόρυβοι κεραίας) 

E-4465/05 

Horst Schnellhardt Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για τα 
προϊόντα καπνού (COM(2005) 339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Ψευδής δήλωση εµπορευµάτων από πολωνούς εξαγωγείς E-4467/05 

Simon Busuttil Πολιτική ασφάλισης µε το σύστηµα της πράσινης κάρτας E-4468/05 

Mathieu Grosch Οι κάρτες οδηγού για τον ψηφιακό ταχογράφο E-4469/05 

Kathy Sinnott ∆ιασυνοριακές συντάξεις P-4470/05 

Carl Schlyter ∆ για τη ∆ηµοκρατία, αλλά ∆ και για τη ∆ιαφάνεια P-4471/05 

Frank Vanhecke Καταγγελία εκ µέρους  της VMM και των 4 FM, Q-music,  
Topradio και  Radio Contact κατά VRT 

P-4472/05 

Jan Březina Η αίτηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για την κατοχύρωση 
της προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως "Karlsbad 
Wafers" (βάφλες Κάρλοβι Βάρι) 

E-4473/05 

Jan Březina Η αίτηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για την κατοχύρωση 
της προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως "γνήσιο 
Olmützer Quargel" 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis .Ελληνικό Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
των γεωργικών ενισχύσεων. 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά λυµατολάσπης στο Σουδάν E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Το Μαρόκο και η αλιευτική συµφωνία E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk Βόρεια Ιρλανδία και ειρηνευτικό πρόγραµµα E-4478/05 

Robert Kilroy-Silk Τουρκία E-4479/05 

Mario Mauro Κινεζικά laogai E-4480/05 

Frank Vanhecke Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Φόρουµ 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Οργανισµού Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία E-4482/05 

Frank Vanhecke ∆ιαδικασίες αµοιβαίας πληροφόρησης σχετικά µε το άσυλο 
και τη µετανάστευση 

E-4483/05 
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0339/2005)    15 και 16 Νοεµβρίου 2005 
 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Φορολόγηση της αεροπορικής µεταφοράς επιβατών 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Η σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εµπορία 
ανθρώπων 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τον καπνό και τα 
οινοπνευµατώδη 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Νύφες χωρίς σύνορα 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Λογοκρισία στο ∆ιαδίκτυο στην Κίνα 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Επιτροπολογία 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Ασυνέπεια στον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν οι 
υπουργοί την ισορροπία µεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Ο προϋπολογισµός των κρατών µελών για την εθνική 
άµυνα 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Επίτευξη συµφωνίας για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 
2007-2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Νοµική ασφάλεια στην ΕΕ 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
∆ιαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
∆ιαφάνεια στο πλαίσιο του Συµβουλίου 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Η αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο και η στήριξη του 
ΟΗΕ εκ µέρους του Συµβουλίου 

 
H-0920/05  

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
  

Manuel MEDINA ORTEGA 
 
Φορολόγηση της αεροπορικής µεταφοράς επιβατών 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Προστασία δεδοµένων, βάσεις  δεδοµένων της ΕΕ 

 
H-0896/05  
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Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Κοσσυφοπέδιο 

 
H-0904/05  

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

 
Bart STAES 

 
Οι συνέπειες του προγράµµατος δράσης FLEGT για τα 
κοινωνικά δικαιώµατα και το περιβάλλον στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Αναπτυξιακή συνεργασία 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Εκλογές στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ) 

 
H-0934/05  

  
κ. MANDELSON 
 

 
Sajjad KARIM 

 
Μεγαλύτερη διαφάνεια και απόδοση λογαριασµού κατά τις 
διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Μείωση των δασµών που επιβάλλονται στις γαρίδες από την 
Ταϊλάνδη 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Προβλήµατα στην βιοµηχανία υποδηµάτων 

 
H-0930/05  

  
κ. ŠPIDLA 
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Πρόβλεψη αναδιαρθρώσεων 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Ελεύθερη πρόσβαση των εργαζόµενων 

 
H-0899/05  

 
 

__________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 
 

 
36 

 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
κ. ALEXANDER 

 
Επιτροπή 
 

 
54 

 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. REHN 
κ. MICHEL 
κ. MANDELSON 
κ. ŠPIDLA 
 

 
Σύνολο 

 
90 

 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 

 
 

 
 
 
 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

34 

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 

 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert και 
Gary Titley 
 

 
Τα δικαιώµατα των λεκτόρων ξένων γλωσσών - 
“lettori” – στα ιταλικά πανεπιστήµια 
 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
24 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Οι διεθνείς τροµοκράτες ("Colombia 3") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Νοσήµατα του αναπνευστικού 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
Ευρωπαϊκός οδηγός πόλεων 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta 
και Vasco Graça Moura 

 
Τηλεφωνική γραµµή άµεσης βοήθειας για παιδιά 
στην Ευρώπη 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
219 

                                                      
1  Κατάσταση στις  17.11.2005 
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51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Η χρηµατοοικονοµική διαφάνεια των ΜΚΟ και των 
κοινωνικών εταίρων 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn και Robert 
Evans 

 
Η αυξανόµενη διεθνή ανησυχία για την εκτροφή 
αρκούδας για την χολή της στην Κίνα 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
230 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie και 
Frédérique Ries 

 
Η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

΄Εκκληση προς τα κράτη µέλη για την εφαρµογή 
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στον οικοδοµικό τοµέα 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας (laogai) 
στην Κίνα 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Κρίση στους τοµείς κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, 
υποδηµατοποιίας και πλεκτοβιοµηχανίας στην Ιταλία 

 
12.10.2005 

 
12.01.2005 

 
2 
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58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Εφαρµογή των τιµών που επιβάλλουν τα 
επαγγελµατικά επιµελητήρια και σύλλογοι στην 
Ιταλία 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf και 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Η κρίσιµη κατάσταση της τσεχικής λογοτεχνίας και 
των Τσέχων συγγραφέων 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
13 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard και Marie-
Noëlle Lienemann 

 
Η ανάγκη να διατηρηθεί ένας χαµηλός συντελεστής 
ΦΠΑ στον τοµέα της οικοδοµής 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
48 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, 
Jean Lambert και Martine Roure 

 
Εξάλειψη της φτώχιας στην Ευρώπη ως βάση ενός 
δικαιότερου ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco και Anna 
Zárborská 

 
Η ανάγκη να λήξει η σχέση µεταξύ των 
µετακινουµένων επιχειρηµατιών και της εµπορίας 
γυναικών και παιδιών για σκοπούς αναγκαστικής 
πορνείας 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, 
Neil Parish, Paulo Casaca και 
Elspeth Attwooll 

 
Τα παρασυρόµενα δίχτυα αλιείας στη θάλασσα για 
το σολοµό 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
38 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz και Andrzej 
Zapałowski 

 
Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
ΕΕ 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
29 
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65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Οι συνθήκες κράτησης του κ. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
3 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen και Carl Lang 

 
Οι ενθοτικές συγκρούσεις στη Γαλλία και αλλού 
στην Ευρώπη 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
10 

 
 
 

__________________________ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση) 
 
 
Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 
 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Αποτέλεσµα της εξέτασης των 
νοµοθετικών προτάσεων που 
εκκερεµούν ενώπιον του νοµοθέτη 
 

AFCO (Ο) 
 

17/11/2005 2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού 
 

AFCO (Γ) 
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ο σεβασµός του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στις 
νοµοθετικες προτάσεις της 
Επιτροπής: µεθοδολογία για ένα 
συστηµατικό και αυστηρό έλεγχο 
 

AFCO (Γ) 
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Συνεργασία" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

AGRI (Γ) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

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

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού 
διαλόγου (2008) 

CULT (Ο) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Βασικές ικανότητες για τη διά βίου 
µάθηση 

CULT (Ο) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Weber Henri (PSE) 
 

Μετάβαση από την αναλογική 
ραδιοφωνία στην ψηφιακή 
ραδιοφωνία: µια ευκαιρία για την 
ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική 
και την πολιτιστική πολυµορφία 
 

CULT (Ο) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 

Karas Othmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Φόρος επί της προστιθέµενης αξίας 
ΦΠΑ: τόπος παροχής υπηρεσιών 
(τροπ. οδ. 77/388/ΕΟΚ) 
 

ECON (Ο) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 
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Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την 
κινητικότητα (εκπαίδευση και 
κατάρτιση) 
 

EMPL (Γ) 
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Απαλλαγή 2004 : γενικός 
προϋπολογισµός ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ, 
Επιτροπή 
 

FEMM (Γ) 
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού 
διαλόγου (2008) 

FEMM (Γ) 
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Προσωπικό" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

FEMM (Γ) 
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel 
(PSE) 
 

Κυκλοφορία πυροτεχνικών ειδών IMCO (Ο) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Χορήγηση µακροοικονοµικής 
βοήθειας στη Γεωργία 

INTA (Ο) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Συµφωνία σύµπραξης για την αλιεία 
στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Μικρονησίας 
 

PECH (Ο) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Υποβολή στοιχείων για τις 
εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων 
στα κράτη µέλη 

PECH (Ο) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 

 
 
 

__________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά µε 
την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 

ENVI 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0540 

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης: µια συµβολή ζωτικής σηµασίας στην ευηµερία και στην 
κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη - Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 2006 σχετικά µε την εφαρµογή του 
προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών : Επέκταση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας - Η ατζέντα για το 2010 - 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Έκθεση της Επιτροπής: Ετήσια Έκθεση 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
δράσεις αντιντάµπινγκ, αντεπιδοτήσεων και µέτρων διασφάλισης τρίτων 
χωρών κατά της Κοινότητας (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

(*) Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: situation of disabled people in the enlarged 
European Union: the European Action Plan 2006-2007 
 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication 
from THE Commission : Modernising education and training: a vital 
contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint 
progress report of the Council and the Commission on the implementation 
of the "Education & Training 2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report from the 
Commission on the working of committees during 2004 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1420 
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(*) Turkey 2005 Progress Report ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

SEC(2005)1426 

(*) Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic 
of Macedonia for membership of the European Union - Impact assessment 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

SEC(2005)1429 

(*) Commission staff working document : Annex to the 2005 Enlargement 
Strategy Paper - Impact assessment 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1433 

(*) Commission staff working document : The trade and development 
aspects of EPA negotiations 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

(*) Commission staff working document : Report on the Activities of the 
EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation 
Requirements - Report prepared by the EU Joint Transfer Pricing Forum 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

(*) Commission staff working document : Annex to the ECHO Annual 
Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

(*) Commission staff working document : Annex to annual report from the 
Commission to the european Parliament on third country anti-dumping, 
anti-subsidy and safeguard action against the Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 

_________________________ 
 
(*) Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα  
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

45

 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

46 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
120/2005/αναθ.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το διάταγµα του Νεπάλ όσον αφορά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2005 
 
Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση του Νεπάλ µε την επιβολή και την 
εφαρµογή κατασταλτικών περιορισµών επί των µέσων µαζικής ενηµέρωσης του Νεπάλ. Οι τροπολογίες που 
περιέχονται στο νέο διάταγµα όσον αφορά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παραβιάζουν το δικαίωµα της ελευθερίας 
της έκφρασης. 
 
Η ΕΕ καταδικάζει την κατάσχεση από τις δυνάµεις ασφαλείας ραδιοφωνικού εξοπλισµού υπό την απειλή όπλων 
στα γραφεία του ραδιοσταθµού Kantipur FM του Kathmandu. 
 
Όπως είχε δηλώσει δηµοσία η Τρόικα της ΕΕ κατά την επίσκεψή της στις 4-6 Οκτωβρίου, ο λαός του Νεπάλ 
επιθυµεί µια εύρυθµη δηµοκρατία µε λαϊκή κυριαρχία. Η ελευθερία έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσβασης σε ειδήσεις FM - αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για µια ουσιαστική δηµοκρατία. 
 
Ο λαός του Νεπάλ έχει το δικαίωµα να ζει σε µια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος 
δικαίου. Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση του Νεπάλ να µεριµνήσει για το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων τα 
οποία διασφαλίζονται από το Σύνταγµα του Βασιλείου του Νεπάλ και να επιτρέψει στο λαό του Νεπάλ την 
άσκηση του δικαιώµατός του στην ελευθερία της έκφρασης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα 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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_______________________ 
 
 
121/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Eυρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την απόρριψη ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε 
Βρυξέλλες, 8 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δήλωση του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για τη Ζιµπάµπουε της 31ης 
Οκτωβρίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται τις ανησυχίες του ΟΗΕ για τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη 
Ζιµπάµπουε, η οποία οφείλεται στις απελάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Murambatsvina ("Drive 
out Trash", "Απαλλαγή από τα απόβλητα"). Όπως και ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ, είναι δυσαρεστηµένη 
επειδή η Κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε δεν αναγνωρίζει την πραγµατικότητα των επειγουσών ανθρωπιστικών  
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αναγκών, που διαπιστώνει στην έκθεσή της η Ειδική Εντεταλµένη του Γενικού Γραµµατέα, και απέρριψε την 
προσφορά βοήθειας για τους κατοίκους της Ζιµπάµπουε, οι οποίοι κατέστησαν άστεγοι και άποροι εξαιτίας των 
προσφάτων γεγονότων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να συνεργασθεί µε τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα, 
ώστε να παρασχεθεί βοήθεια και στέγη σε εκείνους που τις έχουν ανάγκη λόγω της Επιχείρησης Murambatsvina. 
Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της 
Ειδικής Εντεταλµένης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για µια ακόµη φορά τη Ζιµπάµπουε να σεβαστεί τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, αίτηµα που περιέχεται ειδικότερα και στην έκθεση της Ειδικής Εντεταλµένης του Γενικού Γραµµατέα 
όσον αφορά τα θέµατα ανθρώπινων οικισµών στη Ζιµπάµπουε. 
 
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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
____________________________ 

 
 
123/2005 

 
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τον θάνατο του υπερασπιστή 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, Orlando Valencia 
Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει εντόνως τη δολοφονία του Orlando Valencia, µέλους του Κοινοτικού 
Συµβουλίου του Χιγουαµιάντο. Ο κ. Valencia, ο οποίος είχε αγωνιστεί για την επίλυση των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι κοινότητες Κουρβαράδο και Χιγουαµιάντο, έπεσε θύµα απαγωγής και κατά πάσα πιθανότητα 
δολοφονήθηκε από µέλη παραστρατιωτικής οµάδας. 
 
Το δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου είναι ουσιώδες για κάθε δηµοκρατία. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιδοκιµάζει τα µέτρα που έχουν ήδη λάβει οι αρχές της Κολοµβίας για τη διερεύνηση αυτής της δολοφονίας και 
τις παροτρύνει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να φέρουν τους δράστες του απεχθούς εγκλήµατος ενώπιον της 
δικαιοσύνης. Απευθύνουµε έκκληση στην κυβέρνηση να εξακολουθήσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την 
προστασία των ευάλωτων κοινοτήτων όλης της χώρας, να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την 
προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να διασφαλίσει το δικαίωµα όλων των 
Κολοµβιανών να µιλούν ελεύθερα και χωρίς φόβο. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και 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, 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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 
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124/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 

κατάσταση των δικαιωµάτων του ανθρώπου στο Ουζµπεκιστάν 
Βρυξέλλες, 8 Νοεµβρίου 2005 

 
Στις 3 Οκτωβρίου 2005 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους 
για τις αναφορές σχετικά µε την κράτηση και την παρενόχληση των προσώπων, µεταξύ άλλων υπερασπιστών των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, δηµοσιογράφων και άλλων, τα οποία αµφισβήτησαν την επίσηµη εκδοχή των αρχών 
του Ουζµπεκιστάν όσον αφορά τα γεγονότα της 12ης και 13ης Μαΐου στο Αντιζάν, και απηύθυναν έκκληση στην 
κυβέρνηση της χώρας να θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Στις 19 και 26 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξέφρασε περαιτέρω ανησυχία για τη µεταχείριση της Elena Urlaeva και του Sanjar Umarov. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι στις 28 Οκτωβρίου δόθηκε εξιτήριο στην κυρία Urlaeva από 
το ψυχιατρικό ίδρυµα στο οποίο ήταν έγκλειστη και καλεί τις αρχές του Ουζµπεκιστάν να διαβεβαιώσουν ότι η 
θεραπευτική αγωγή θα ανασταλεί έως ότου η κυρία Urlaeva υποβληθεί σε ανεξάρτητη ιατρική εξέταση ώστε να 
αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σφόδρα για τις αναφορές σχετικά µε τις «απαράδεκτες συνθήκες» κράτησης του κ. 
Umarov, ηγέτη του αντιπολιτευτικού «συνασπισµού του ήλιου» (Sunshine Coalition). Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά 
επειγόντως από τις αρχές του Ουζµπεκιστάν να επιτρέψουν την ανεξάρτητη εκτίµηση της κατάστασης του 
κ. Umarov. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί επίσης για τις συνθήκες σύλληψης και κράτησης των Mukhtabar Tojibaeva και 
Saidjahon Zainabitdinov και ζητά να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά µε τις κατηγορίες που τους βαρύνουν και την 
κατάσταση της υγείας τους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει στο παρελθόν τον προβληµατισµό της για τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
επαναπροωθήθηκαν στο Ουζµπεκιστάν οι Dilshod Khajiev, Tavakal Khajiev, Hasan Shakirov και Mukhammad 
Kadirov, αν και η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες τους είχε αναγνωρίσει το 
καθεστώς του πρόσφυγα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά µε τις κατηγορίες που τους 
βαρύνουν καθώς και τον τόπο όπου βρίσκονται και την κατάσταση της υγείας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προτρέπει τις αρχές του Ουζµπεκιστάν να µεταχειρίζονται όλους τους κρατούµενους σύµφωνα µε τους διεθνείς 
κανόνες και να τους επιτρέπουν να επικοινωνούν ελεύθερα µε τους δικηγόρους τους, τις οικογένειές τους και κάθε 
ενδιαφερόµενο για την κατάσταση της υγείας τους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει εκ νέου στις αρχές του Ουζµπεκιστάν έκκληση να προασπίσουν την ελευθερία 
έκφρασης τερµατίζοντας την παρενόχληση και την κράτηση των προσώπων που ασκούν το θεµελιώδες αυτό 
δικαίωµα, συµπεριλαµβανοµένων υπερασπιστών των δικαιωµάτων του ανθρώπου, δηµοσιογράφων και άλλων. 
 
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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 
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125/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την επικύρωση του Καταστατικού της Ρώµης από το Μεξικό 

Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2005 
 

Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία επιθυµεί να εκφράσει τα θερµά της συγχαρητήρια στο Μεξικό 
γιατί επικύρωσε το Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. 

 
Με την επικύρωση του Μεξικού ανέρχονται σε 100 τα κράτη µέρη του ∆Π∆. Η επικύρωση αυτή συνιστά ένα 
ακόµη σηµαντικό βήµα στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση της ατιµωρησίας των 
εγκληµάτων πολέµου, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας. Τα κράτη της Λατινικής 
Αµερικής διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στο ∆ικαστήριο και εποµένως εκφράζεται µεγάλη χαρά για το γεγονός ότι 
το Μεξικό θα µπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειές τους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι το Μεξικό θα προσφέρει πολύτιµη συµβολή στο έργο του ∆ικαστηρίου. 
Η αρµοδιότητα του ∆Π∆ καλύπτει πλέον πάνω από το µισό πλανήτη. Η ΕΕ διατηρεί τη δέσµευσή της να εργασθεί 
ώστε το ∆ικαστήριο να είναι πλέον σε θέση να ασκήσει καθολική δικαιοδοσία όσον αφορά τα σοβαρότερα 
εγκλήµατα που γνωρίζει η ανθρωπότητα. 
 
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. 

 
________________________ 

 
126/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά την περίπτωση του κ. Wang Wanxing 
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση του κ. Wang Wanxing. Ο κ. Wanxing περιελαµβάνετο 
στον κατάλογο ατοµικών περιπτώσεων που δηµιουργούν ανησυχία ο οποίος υπεβλήθη στην κινεζική κυβέρνηση 
στα πλαίσια της συνόδου ΕΕ-Κίνας για τον διάλογο σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διεξάχθηκε στο 
Πεκίνο στις 24 Οκτωβρίου. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι οι κινεζικές αρχές θα απελευθερώσουν στο προσεχές µέλλον και 
άλλους κρατουµένους που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ, Ισλανδία, 
Λιχτενστάϊν 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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127/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις εκλογές στη Λιβερία 
Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι εκλογές της 8ης Νοεµβρίου στη Λιβερία διεξήχθησαν εν 
γένει ειρηνικά και συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό συµµετοχής. 
 
Χαιρετίζουµε για τη γενικά άρτια οργάνωση των εκλογών από την εθνική εφορευτική επιτροπή, καθώς και την 
υποστήριξη που παρείχαν οι δυνάµεις της αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λιβερία για τη διατήρηση της 
ειρήνης, οι οποίες συνέβαλαν ιδιαιτέρως στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε κλίµα ηρεµίας και ασφάλειας.  
 
Συγχαίρουµε τις δύο πλευρές για τη συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας και κατά την 
ίδια την ηµέρα των εκλογών. 
 
Οι προεδρικές εκλογές αποτελούν σηµαντική πρόοδο για τη Λιβερία όσον αφορά την επιστροφή της στην 
οµαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον πληθυσµό της Λιβερίας, ο οποίος εκδήλωσε την αδιαµφισβήτητη 
προσήλωσή του στην ειρήνη και τη δηµοκρατία καθώς και την επιθυµία του να παρέλθει την περίοδο των 
συγκρούσεων που ρήµαξαν τη χώρα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους υποψηφίους, τα κόµµατά τους και τους οπαδούς τους να διατηρήσουν ακµαίο το 
πνεύµα ευθύνης που επέδειξαν κατά την εκλογική εκστρατεία και τις εκλογές και να τηρούν τις διαδικασίες που 
θεσπίστηκαν. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των εκλογών θα παραµείνει επιτόπου 
για να παρακολουθήσει όλες τις εκκρεµείς πτυχές της εκλογικής διαδικασίας, µεταξύ άλλων τις διαδικασίες 
προσφυγής και καταγγελιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή της να διατηρήσει την υποστήριξή της προς τη Λιβερία 
στην πορεία της προς ένα σταθερό και δηµοκρατικό µέλλον και να εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε την 
κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Λιβερίας, που θα αναδειχθούν από τις δηµοκρατικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση επωφελείται της ευκαιρίας αυτής για να υπενθυµίσει ότι είναι σηµαντικό ζήτηµα η νέα κυβέρνηση, η 
Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων να συνεργαστούν πλήρως µε τη διεθνή κοινότητα, µε στόχο την 
προσαγωγή του πρώην προέδρου Charles Taylor ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την Σιέρα Λεόνε.  
 
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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

 
________________________ 
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128/2005/αναθ.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την καταδίκη αρχηγών Shan 

Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις βαριές ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στις 3 Νοεµβρίου σε αρκετούς 
αρχηγούς Shan µεταξύ των οποίων ο Khun Tun Oo, Πρόεδρος της Ένωσης των Εθνοτήτων Shan για τη 
∆ηµοκρατία και ο στρατηγός Hso Ten, Πρόεδρος του Ειρηνευτικού Συµβουλίου του κράτους Shan. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέµπει στη δήλωση στην οποία προέβη στις 16 Φεβρουαρίου µετά την σύλληψή τους.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει επίσης την ποινή που επιβλήθηκε, πρόσφατα, για πολιτικούς λόγους, σε έναν 
άλλο αρχηγό της κοινότητας Shan, τον Donald Sao Oo Kya. 
 
Η ΕΕ εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι ο Hso Ten καταδικάσθηκε σε βαριά ποινή παρά τη 
συµµετοχή της οµάδας του, του στρατού του κράτους του βορείου Shan στην Εθνική Συνέλευση του Κρατικού 
Συµβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC), οι εργασίες της οποίας θα επαναληφθούν στις 5 ∆εκεµβρίου. Η ΕΕ 
φρονεί ότι η Εθνική Συνέλευση µπορεί να προαγάγει την εθνική συµφιλίωση µόνον εφόσον όλοι οι αντιπρόσωποι 
των κοµµάτων και των εθνοτικών οµάδων µπορούν να συµµετάσχουν χωρίς παρόµοιους εκφοβισµούς και 
παρενοχλήσεις. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δήλωσή της της 17ης Ιουνίου σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζει την εδαφική 
ακεραιότητα της Βιρµανίας/Μυανµάρ. Η ΕΕ πιστεύει ότι οι σύνθετες ενδοεθνοτικές συγκρούσεις στην 
Βιρµανία/Μυανµάρ θα πρέπει να επιλυθούν µε ειρηνικά πολιτικά και δηµοκρατικά µέσα. 
 
Η ΕΕ καλεί το SPDC να απελευθερώσει τους αρχηγούς Shan και όλους τους άλλους πολιτικούς κρατουµένους 
πάραυτα και άνευ όρων, ώστε να µπορέσουν όλες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις να συµµετάσχουν σε 
διαδικασία πραγµατικού και ανοικτού σε όλους διαλόγου. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 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. 

 
________________________ 

 
 
129/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη δίκη του Αντιτζάν 
Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε προσεκτικά τη δίκη, που περατώθηκε στις 14 Νοεµβρίου, των δεκαπέντε 
ατόµων που δικάστηκαν στο Ουζµπεκιστάν έπειτα από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Αντιτζάν στις 12 και 13 
Μαΐου 2005. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται µεγάλο αριθµό από τις σοβαρές ανησυχίες για τη διεξαγωγή της δίκης τις 
οποίες εξέφρασαν στις 26 Οκτωβρίου οι ειδικοί εισηγητές των Ηνωµένων Εθνών και ο ανεξάρτητος 
εµπειρογνώµων για θέµατα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον 
αγώνα κατά της τροµοκρατίας καθώς και ο Ύπατος Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Αναµένει µε ενδιαφέρον την προσεχή δηµοσίευση της έκθεσης της οµάδας του Γραφείου 
δηµοκρατικών θεσµών και ανθρώπινων δικαιωµάτων (BIDDH) η οποία παρακολούθησε τη δίκη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρότατες αµφιβολίες για τους ισχυρισµούς του κατηγορητηρίου και θεωρεί ότι οι 
διαδικασίες υπεράσπισης δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης. Θα επιθυµούσε να έχει την ευκαιρία να 
συζητήσει για τις αµφιβολίες της µε την ουζµπεκική κυβέρνηση. 
 
Η δίκη επικεντρώθηκε στις επιθέσεις κατά στρατοπέδου, φυλακής και κτιρίου της εθνικής ασφαλείας, καθώς και 
στην κατάληψη του δηµαρχείου. Αναγνωρίζοντας τον εγκληµατικό χαρακτήρα των επιθέσεων αυτών, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για το γεγονός ότι αποδόθηκε ελάχιστη σηµασία κατά τη διάρκεια της δίκης σε 
σηµαντικό αριθµό πληροφοριών, µερικές από τις οποίες προέρχονταν από αυτόπτες µάρτυρες και οι οποίες 
περιέγραφαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων από τις ουζµπεκικές δυνάµεις ασφαλείας κατά 
την καταστολή των διαδηλώσεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αποδίδει πρωταρχική σηµασία στη διεξαγωγή αξιόπιστης και διαφανούς 
ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τα γεγονότα της 12ης-13ης Μαΐου 2005. Προτίθεται να θέσει τα ζητήµατα αυτά 
στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγει µε το Ουζµπεκιστάν. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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 

 
_________________________ 

 
 
130/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη σύλληψη του αρχηγού της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα 
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανησυχεί έντονα για τη σύλληψη του δρα Kizza Besigye, ηγέτη του Φόρουµ για τη 
∆ηµοκρατική Αλλαγή (FDC) και άλλων εικοσιδύο ατόµων µε την κατηγορία, κυρίως, της προδοσίας. Η ΕΕ θεωρεί 
ότι η εξέλιξη προς ένα πλουραλιστικό δηµοκρατικό σύστηµα πριν από τις προσεχείς εκλογές, που πρόκειται να 
διεξαχθούν το Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2006, αποτελεί καθοριστικό βήµα στην πολιτική εξέλιξη της Ουγκάντα.  
 
Η ΕΕ ενδιαφέρεται να µπορέσουν όλα τα κόµµατα να συµµετάσχουν ισότιµα και µε διαφάνεια και αυτό να 
µπορέσει να διαπιστωθεί έµπρακτα. Η ΕΕ ζητά για τον δρα Besigye και τους υπόλοιπους κατηγορούµενους να 
τύχουν δίκαιης διαδικασίας καθώς και της προστασίας που προβλέπει το σύνταγµα της χώρας και να δικαστούν 
ταχέως στο πλαίσιο ελεύθερης και διαφανούς διαδικασίας. 
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Η ΕΕ ζητά επίσης από την κυβέρνηση της Ουγκάντα να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η 
εµπιστοσύνη του πληθυσµού στις αρχές ασφαλείας και να µεριµνήσει ώστε οι αντιδράσεις των δυνάµεων 
ασφαλείας να είναι ανάλογες των απειλών στις οποίες εκτίθενται σε συγκεκριµένη στιγµή. Η ΕΕ ανησυχεί 
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η αστυνοµία χρησιµοποίησε πραγµατικά πυρά στις 14 Νοεµβρίου, µε αποτέλεσµα τον 
τραγικό θάνατο ενός ατόµου και τον τραυµατισµό άλλων. 
 
Το FDC θα πρέπει να παροτρύνει τον πληθυσµό να αποφεύγει τη βία και τις συγκρούσεις και να σέβεται το νόµο 
και το σύνταγµα. Εάν η ειρηνική διαµαρτυρία αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, οι βίαιες διαδηλώσεις 
απειλούν σοβαρά τη δηµόσια ασφάλεια και δεν υπηρετούν την υπόθεση της δηµοκρατίας. 
 
Η ΕΕ ζητά την πλήρη συµµετοχή όλων των πολιτικών οµάδων στη δηµοκρατική διαδικασία της Ουγκάντα και 
ενθαρρύνει το διάλογο για την ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, 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. 

 
________________________ 

 
 
131/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την κοινή θέση 2005/792/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2005 
σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά του Ουζµπεκιστάν 

Βρυξέλλες, 24 Νοεµβρίου 2005 
 
Η κοινή θέση 2005/792/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2005 σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά 
του Ουζµπεκιστάν - και ο συνοδευτικός της κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1859/2005 της 14ης Νοεµβρίου 2005 σχετικά 
µε την επιβολή ορισµένων περιοριστικών µέτρων στο Ουζµπεκιστάν - δηµοσιεύθηκε στις 16 Νοεµβρίου 2005 στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε αριθ. L 299/05 σ. 72. 
 
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 ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα κοινή θέση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 
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132/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τον αντιστασιαστικό νόµο στη Λευκορωσία 

Βρυξέλλες, 2 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται διότι υποχρεώνεται εκ νέου να εκφράσει την ανησυχία της για την κατάσταση στη 
Λευκορωσία µετά από την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της χώρας αυτής να εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση ένα 
σχέδιο «αντιστασιαστικού» νόµου που τροποποιεί τον ποινικό κώδικα. Όπως φαίνεται, οι διατάξεις του 
νοµοσχεδίου έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση µε πολλές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Λευκορωσία στον τοµέα 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ιδίως σε σχέση µε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία 
εκφράσεως. Το νοµοθέτηµα αυτό φαίνεται να είναι µια σαφής προσπάθεια εκφοβισµού των Λευκορώσων και 
κατάπνιξης της ελευθερίας λόγου στη χώρα καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. 
 
Η ΕΕ παροτρύνει την Εθνοσυνέλευση της Λευκορωσίας να επανεξετάσει την απόφασή της και να αποσύρει το 
νοµοσχέδιο, ιδίως υπό το φως των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Λευκορωσία στα πλαίσια της Ανθρώπινης 
∆ιάστασης του ΟΑΣΕ. Η ΕΕ καλεί εξάλλου τις αρχές της Λευκορωσίας να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν τη βούληση να σεβαστούν τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, ώστε να 
µπορέσουµε να αρχίσουµε την ανάπτυξη στενότερων και βαθύτερων σχέσεων. 
 
Η έγκριση τέτοιων αντιδηµοκρατικών νοµοθετηµάτων ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τις αρχές της 
Λευκορωσίας. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι είναι διατεθειµένη να λάβει περαιτέρω κατάλληλα νέα περιοριστικά µέτρα 
κατά των υπευθύνων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα, όπως αναφέρεται στα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» της 7ης Νοεµβρίου. 
 
Η ΕΕ τονίζει ότι είναι αποφασισµένη να αναλάβει δράση, µαζί µε τους διεθνείς εταίρους της και ιδίως τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, για να παρακινήσει τις αρµόδιες αρχές της Λευκορωσίας να απορρίψουν το σχέδιο 
αντιστασιαστικού νόµου. 
 
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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________________ 

 
 
134/2005 

∆ήλωση της εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Προεδρίας για τη Σοµαλία 
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή ´Ενωση (ΕΕ) χαιρετίζει το ψήφισµα που ενέκριναν τα µέλη του Κοινοβουλίου στο Μογκαντίσου 
στις 15 Νοεµβρίου και µε το οποίο εκφράζουν την προθυµία τους να αρχίσουν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις. Η 
πρόταση αυτή είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη καθότι συµβαδίζει προς το πνεύµα της πρωτοβουλίας του 
πρωθυπουργού. 
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Η ΕΕ επιθυµεί την ταχύτερη δυνατή έναρξη του προτεινοµένου διαλόγου και τονίζει ότι θα πρέπει να έχει ως 
πρωταρχικό του στόχο τη διοργάνωση εποικοδοµητικής και αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής συνόδου το 
συντοµότερο. Εφόσον παραστεί ανάγκη, η ΕΕ είναι πρόθυµη να προσφέρει τη συνδροµή της στην ως άνω 
διαδικασία, µεταξύ άλλων και σε χρηµατοδοτικό επίπεδο. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

__________________________ 
 
 
135/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

για τη συµφωνία που συνήφθη µεταξύ 
των πολιτικών κοµµάτων και των µαοϊκών στο Νεπάλ 

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα πολιτικά κόµµατα στο Νεπάλ προκειµένου να συναφθεί µε 
τους µαοϊκούς συµφωνία η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση της διαδικασίας ειρήνευσης στη χώρα. Θα 
εξετάσει λεπτοµερώς τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν τα πολιτικά κόµµατα και οι µαοϊκοί. 
 
Η ΕΕ χαιρέτισε την αναγγελία µονοµερούς κατάπαυσης του πυρός τον Σεπτέµβριο. Ταυτόχρονα, παρότρυνε 
επίσης τους µαοϊκούς να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για να τερµατιστεί οριστικά η χρήση βίας για πολιτικούς 
σκοπούς. Η συµφωνία µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και των µαοϊκών φαίνεται να κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 
 
Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει τη µετεξέλιξη των µαοϊκών σ’ένα κλασικό πολιτικό κόµµα αλλά υπενθυµίζει ότι, κατά 
τη γνώµη της, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από µια ισχυρή δέσµευση εκ µέρους τους να 
παραιτηθούν από τη χρήση βίας και να αφοπλιστούν µε τρόπο που να µπορεί να ελεγχθεί. Ως πρώτο βήµα η ΕΕ 
καλεί τους µαοϊκούς να παρατείνουν την τωρινή κατάπαυση του πυρός και να εργαστούν για τη δηµιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων. 
 
Όπως δήλωσε και η τρόϊκα τον Οκτώβριο, η ΕΕ παροτρύνει τον βασιλιά να απευθυνθεί στα πολιτικά κόµµατα για 
την κατάρτιση ενός κοινού θεµατολογίου επιστροφής στην πολυκοµµατική δηµοκρατία. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ 
καλεί τον βασιλιά και την κυβέρνηση του Νεπάλ να κηρύξουν ανακωχή και να προσηλωθούν στην επίλυση της 
σύγκρουσης µέσω διαπραγµατεύσεων. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να στηρίξει µια αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. 
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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 και 
Νορβηγία, µέλη 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. 

 
___________________________ 

 
 
136/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τις συνοµιλίες της Αµπούτζα 
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2005 

Η ΕΕ υποδέχεται µε ικανοποίηση την επανέναρξη, στις 29 Νοεµβρίου, των διασουδανικών ειρηνευτικών 
συνοµιλιών για το Νταρφούρ στην Αµπούτζα της Νιγηρίας. 

Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν ευελιξία και εποικοδοµητικό πνεύµα κατά τις διαπραγµατεύσεις και να 
λάβουν πλήρως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, ώστε να επιτευχθεί η σύναψη της ειρηνευτικής 
συµφωνίας πριν από την 31η ∆εκεµβρίου, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που όρισε το Συµβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρέχει την αποφασιστική και σθεναρή υποστήριξή της προς την 
ειρηνευτική διαδικασία της Αµπούτζα και τη διαµεσολαβητική οµάδα υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης. Η 
ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι κατά τον προσεχή γύρο των συνοµιλιών θα είναι παρόντες για πρώτη φορά 
εκπρόσωποι του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήµατος του Σουδάν. 

Η ΕΕ εκφράζει εξάλλου τη βαθιά ανησυχία της για την αδιαφορία που επιδεικνύουν κατά πάγια τακτική το Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν και η κυβέρνηση του Σουδάν για τις συµφωνίες που έχουν συνάψει. Η ΕΕ 
καταδικάζει τις συνεχιζόµενες βιαιοπραγίες και ειδικότερα τη δολοφονία µελών των δυνάµεων της Αφρικανικής 
Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου. 

Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να χαλιναγωγήσουν τους µαχητές τους, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να 
συµµορφωθούν µε τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός της Εντζάµενα και τα πρωτόκολλα της Αµπούτζα. Η ΕΕ 
σηµειώνει ότι το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών επέβαλε στοχοθετηµένες κυρώσεις κατά των 
υπευθύνων των βιαιοπραγιών, και εκφράζει την επιθυµία να εφαρµοστούν πλήρως τα σχετικά µέτρα. 

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύσταση, στις 30 Οκτωβρίου, της Επιτροπής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης µε καθήκον την υλοποίηση της συνολικής Συµφωνίας Ειρήνης. Σηµειώνει µε ανησυχία την 
καθυστέρηση της υλοποίησης της Συµφωνίας και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάµεις του Σουδάν να διευκολύνουν 
την ταχεία επικράτηση της ειρήνης σε ολόκληρη τη χώρα στα πλαίσια της Συµφωνίας αυτής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου τη σηµασία που αποδίδει σε µια ταχεία και βιώσιµη διευθέτηση της 
σύρραξης του Νταρφούρ, καθώς και την επιθυµία της για ειρήνη, ευηµερία και δηµοκρατία στο Σουδάν. 
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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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
 

137/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την χιλιοστή εκτέλεση στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Βρυξέλλες, 2 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε βαθύτατη λύπη ότι, µε την εκτέλεση του Kenneth Lee Boyd από την Πολιτεία 
της Βόρειας Καρολίνας στις 2 ∆εκεµβρίου 2005, οι Ηνωµένες Πολιτείες προέβησαν στην χιλιοστή τους εκτέλεση 
από την επαναφορά της θανατικής ποινής το 1976. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και προβαίνει διαρκώς σε εκκλήσεις 
για την κατάργησή της παγκοσµίως. Φρονούµε ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής έχει θεµελιώδη σηµασία για 
την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Κρίνοµε ότι η ποινή αυτή είναι σκληρή και απάνθρωπη. ∆εν είναι αποτρεπτική και οι δικαστικές πλάνες - 
αναπόφευκτες σε οιοδήποτε δικαστικό σύστηµα - καθίστανται ανέκκλητες. Για τον λόγο αυτό η θανατική ποινή 
έχει καταργηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στις χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή, η ΕΕ επιδιώκει τον προοδευτικό περιορισµό του πεδίου εφαρµογής 
της καθώς και την τήρηση των όρων υπό τους οποίους επιβάλλεται θανατική ποινή, όρων που εκτίθενται σε πολλές 
διεθνείς νοµικές πράξεις και συµφωνίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Η ΕΕ εκφράζει εν προκειµένω την ικανοποίησή της για τις αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου των Ηνωµένων 
Πολιτειών του Ιουνίου 2002 και του Μαρτίου 2005 µε τις οποίες κηρύσσονται αντισυνταγµατικές αντιστοίχως η 
εκτέλεση διανοητικά καθυστερηµένων προσώπων και η εκτέλεση ανηλίκων. Η ΕΕ παρακινεί τις αρχές των ΗΠΑ 
να επεκτείνουν αυτούς τους περιορισµούς, ιδίως στην εκτέλεση προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές 
ασθένειες. 
 
Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των Ηνωµένων Πολιτειών να αποσυρθούν από το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της Σύµβασης της Βιέννης περί των Προξενικών Σχέσεων (VCCR), το οποίο παρέχει το δικαίωµα 
προξενικής συνδροµής σε περιπτώσεις καταδίκης σε θανατική ποινή, και παροτρύνει τις ΗΠΑ να εξακολουθήσουν 
να αποτελούν µέλος της VCCR.  
 
Η ΕΕ εκτιµά ιδιαίτερα την συνεργασία της µε τις ΗΠΑ σε ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα ανά τον κόσµο και εκφράζει την µεγάλη ικανοποίησή της γι' αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δράττεται 
εποµένως της παρούσας ευκαιρίας για να απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τις αρχές των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο 
οµοσπονδίας όσο και σε επίπεδο πολιτειών, για τη θέσπιση αναστολής (moratorium) της εφαρµογής της θανατικής 
ποινής, εν αναµονή της δια νόµου κατάργησής της.  
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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 και Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία προσυπογράφουν 
την παρούσα δήλωση 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
138/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού Sagamartha FM του Νεπάλ 

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Η ΕΕ εξακoλoυθεί vα τρέφει σoβαρές αvησυχίες για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Νεπάλ µε σκοπό την 
επιβολή και την εφαρµογή κατασταλτικών περιορισµών στη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης της 
χώρας. Όπως έχει ήδη αναφέρει η ΕΕ, οι µεταβολές που περιέχονται στο νέο διάταγµα όσον αφορά τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης παραβιάζουν το οικουµενικό δικαίωµα της ελευθερίας έκφρασης. 
 
Ως εκ τούτου, η ΕΕ καταδικάζει την κατάσχεση από τις δυνάµεις ασφαλείας, στις 27 Νοεµβρίου, ραδιοφωνικού 
εξοπλισµού στα γραφεία του ραδιοσταθµού Sagamartha FM του Κατµαντού. 

Η ΕΕ καλεί για µία ακόµη φορά την κυβέρνηση του Νεπάλ να µεριµνήσει για το σεβασµό των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων τα οποία διασφαλίζονται από το Σύνταγµα του Βασιλείου του Νεπάλ και να επιτρέψει στο λαό του 
Νεπάλ την άσκηση του οικουµενικού δικαιώµατος της ελευθερίας έκφρασης. 

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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
139/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την εκλογή γυναικών 
στο διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Τζέντα 

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Η ΕΕ χαιρετίζει τις εκλογές για το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Τζέντα που έγιναν στη 
Σαουδική Αραβία στις 29 Νοεµβρίου 2005 και στις οποίες επιτράπηκε, για πρώτη φορά, στις γυναίκες να 
συµµετάσχουν, τόσο ως εκλογείς όσο και ως υποψήφιες. 
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∆ύο υποψήφιες εκλέχθηκαν. Το Εµπορικό Επιµελητήριο της Τζέντα είναι ο πρώτος δηµόσιος οργανισµός της 
χώρας ο οποίος επέτρεψε την είσοδο γυναικών στο διοικητικό του συµβούλιο. Η ΕΕ θεωρεί ότι πρόκειται για 
ενθαρρυντική εξέλιξη και ελπίζει ότι ο ρόλος των γυναικών στη σαουδική κοινωνία θα συνεχίσει να ενισχύεται. 
 
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 αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΚΑΙ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 
 

 
 

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

 
στη σελίδα: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp .  

 
 

 
 
Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία της η κα Danuta HÜBNER, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία µίλησε σχετικά µε µια νέα προσέγγιση της πολιτικής για τη συνοχή και την πρόταση της Επιτροπής για την 
περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. 
 
 
1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
• Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης της συζήτησης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
–    Εισηγήτρια: η κα VAN TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
–    Έγγραφα αναφοράς: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
  
–   Κύρια σηµεία: 
 

Ως ευρωπαϊκό θεσµικό βήµα για τη διαβούλευση, την εκπροσώπηση, την πληροφόρηση και την προβολή των 
απόψεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ τονίζει τα εξής: 

 
ￚ η λογική και οι αναλύσεις στις οποίες στηρίζεται η Συνταγµατική Συνθήκη εξακολουθούν να ισχύουν· 
ￚ η απουσία της Συνταγµατικής Συνθήκης, µε την οποία καταβάλλεται µια προσπάθεια για την αντιστάθµιση 

των ανησυχιών που οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση, είναι ένα παράδοξο γεγονός· 
ￚ η συµµετοχική δηµοκρατία, που προβλέπεται στη Συνταγµατική Συνθήκη, εξακολουθεί να αποτελεί 

ουσιαστικής σηµασίας µέσο για την ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας της ΕΕ· 
ￚ ένα κοινό όραµα που στηρίζεται στη συµµετοχική δηµοκρατία µπορεί να συµβάλει στην 

επανενεργοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης· 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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ￚ για το λόγο αυτό, τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να φροντίσουν για την άµεση εγκαθίδρυση 
της συµµετοχικής δηµοκρατίας, εφαρµόζοντας τα ίδια τις διατάξεις της Συνταγµατικής Συνθήκης σχετικά 
µε τον δηµοκρατικό βίο στην Ένωση· 

ￚ η ΕΕ πρέπει να συλλάβει τη φαντασία του κοινού και να παρουσιάσει αποτελέσµατα όσον αφορά τη 
διαδικασία της Λισαβόνας· 

ￚ παρότι έχει σηµειωθεί αρκετή πρόοδος, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η επικοινωνία και ο διάλογος· 
ￚ ωστόσο, η εκτεταµένη συζήτηση που προβλέπεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων δεν 

διεξάγεται σήµερα στα κράτη µέλη και χωρίς αυτήν θα είναι δύσκολο να σηµειωθεί πρόοδος· 
ￚ την πρωταρχική ευθύνη για τις συζητήσεις κατά την περίοδο προβληµατισµού τη φέρουν τα κράτη µέλη, 

αν και τα όργανα της ΕΕ φέρουν σηµαντική ευθύνη για την προώθηση µιας ευρύτερης συζήτησης σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα· 

ￚ τα όργανα της ΕΕ πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στις συζητήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, προσφέροντας οργανωτική βοήθεια και υποστήριξη· 

ￚ οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό επικουρικό ρόλο και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να συµµετάσχουν σε έναν πραγµατικό διάλογο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. 

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Martin Westlake  
       (Τηλ. 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
  
 
2. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
• Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
− Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – PT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 108 τελικό – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις βελτιώσεις που εισάγει ο προτεινόµενος κανονισµός.  
 
Εκτιµά, ωστόσο, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθούν ως προς τρεις  πτυχές, ούτως 
ώστε να προσαρµοστούν στις πραγµατικές ανάγκες: 

 
α)  Θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής, ούτως ώστε να περιλάβει και άλλες καταστροφές 

που δεν προβλέπονται και, κυρίως, την ξηρασία. 
 
β)  Θα πρέπει να µειωθούν τα κατώτατα όρια των τιµών που αναφέρονται στην έκταση των 

διαπιστωνόµενων ζηµιών ή/και να παρέχεται στην Επιτροπή πολιτική ευελιξία. 
 

γ)  Θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες οι επιλέξιµες µορφές δαπανών, ούτως ώστε να µπορούν να 
καλύπτουν και άλλες µη προβλεπόµενες ενδεικνυόµενες δαπάνες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 
     (Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
 
 

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


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 12.12.2005 - EL - PE 360.494 

62 

 
 
 
• ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός 
–   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 181 τελικό – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πρότασή της να υιοθετηθεί ένας νέος 

δηµοσιονοµικός κανονισµός, ιδίως όσον αφορά την κατάργηση των κεντρικών ελέγχων εκ των προτέρων και 
την αντικατάστασή τους µε ελέγχους που διενεργούνται πριν από τις πληρωµές για τα σχέδια που έχουν ήδη 
εγκριθεί.  
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ συνιστά προσοχή στην αποδοχή των αιτήσεων των οικονοµικών υπηρεσιών πολλών 
οργανισµών, που έχουν την τάση να απλοποιούν ή να καταργούν αρκετές διατυπώσεις και ελέγχους για 
συµβάσεις και επιδοτήσεις "µικρού ύψους". Αν και συµφωνεί ότι οι έλεγχοι είναι δαπανηροί, και σε πόρους και 
σε χρόνο, εκτιµά ότι η – αξιέπαινη – πρόθεση µείωσης των δαπανών θα πρέπει να εξισορροπηθεί µε την ανάγκη 
να µην δίδεται στους πολίτες της Ευρώπης και στους άλλους φορείς η εντύπωση ότι υπάρχει τάση απλοποίησης 
ή αδιαφορίας κατά τη διαχείριση των "µικρών" ποσών. 

 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από την πλευρά τους, ζητούν κάθε αναθεώρηση του ∆Κ να 
πραγµατοποιείται ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, µε βάση την αρχή της αµοιβαίας κατανόησης και 
τη συνεκτίµηση της ανάγκης για χρηστή οικονοµική διαχείριση και από τα δύο µέρη. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το 
αίτηµα αυτό, υπενθυµίζει όµως ότι κάθε απόφαση πρέπει να υιοθετείται στο πλαίσιο της επιταγής για υγιή και 
διαφανή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 
3. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
• Πρόγραµµα δράσης για την ενεργό συµµετοχή του πολίτη στα κοινά 
− Εισηγητής: ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 116 τελικό – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η Επιτροπή προτείνει να αναχθεί η ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη σε βασική προτεραιότητα 
της κοινοτικής δράσης. Η ανάδειξή της σε βασική προτεραιότητα θεωρείται από την ΕΟΚΕ όχι µόνο ορθή, 
αλλά και επείγουσα, ενέχουσα αποφασιστική σηµασία για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 
 
Ωστόσο, το πρόγραµµα που καλύπτει την περίοδο 2007-2013 διαθέτει πολύ λίγα µέσα και οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιεί, παρότι δοκιµασµένες, δεν εισάγουν επαρκείς καινοτοµίες έναντι των προκλήσεων, που σήµερα 
τίθενται ακόµη σαφέστερα. 
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Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αποτελέσει µείζονα συνθετικό παράγοντα της σηµασίας που αποδίδεται σε αυτό το 
πρόγραµµα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Πολιτική για τη νεολαία 
– Εισηγήτρια: η κα VAN TURNHOUT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 206 τελικό – CESE 1248/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία και την 

ανάπτυξή του, όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για 
τη νεολαία. Η ανακοίνωση αυτή παρέχει ένα πλαίσιο, το οποίο µπορεί να αποτελέσει βάση για τη µελλοντική 
ανάπτυξη πολιτικών σε τοµείς που επηρεάζουν τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να τοποθετηθεί η νεολαία στο κέντρο του πλαισίου αυτού, να ενθαρρυνθεί και να αποκτήσει 

τη δυνατότητα ενεργού συµµετοχής στην ανάπτυξη των πολιτικών. Η συµβολή στην αλλαγή αποτελεί ουσιώδες 
κίνητρο για τη συµµετοχή της νεολαίας. Οι κυβερνήσεις και τα θεσµικά όργανα οφείλουν να παράσχουν τους 
πόρους, την υποστήριξη και τους µηχανισµούς που απαιτούνται, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή 
των νέων σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και σε δράσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. 
Μόνο πραγµατική επιρροή µπορεί να οδηγήσει σε πραγµατική υπευθυνότητα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδει το Σύµφωνο στο θέµα της απασχόλησης των νέων. 

Ωστόσο, το Σύµφωνο για τη Νεολαία πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί ως σηµαντικός στόχος αυτός 
καθαυτός και όχι απλώς ως ένα στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Εξάλλου, µολονότι η επιτυχία της 
στρατηγικής της Λισαβόνας είναι σηµαντική για τους νέους, οι νέοι είναι εξίσου σηµαντικοί για την επιτυχία 
της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η επένδυση στους νέους είναι ζωτικής σηµασίας για να επιτευχθούν 
υψηλότεροι ρυθµοί µεγέθυνσης και απασχόλησης, συνεχής καινοτοµία και ενίσχυση του επιχειρηµατικού 
πνεύµατος. Η συµµετοχή των νέων στη στρατηγική, η αίσθηση της ευθύνης και η δέσµευσή τους έναντι των 
στόχων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 
 Η ΕΟΚΕ ζητά να εξεταστούν οι παρακάτω στόχοι, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα εθνικά προγράµµατα 

µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας: 
 

• Καθορισµός, σε κάθε κράτος µέλος, στόχων για µείωση της ανεργίας των νέων τουλάχιστον κατά 50% 
κατά την περίοδο 2006-2010 (στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα ανέρχεται σε 17,9% για τους νέους κάτω 
των 25 ετών). 

• Ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, τα οποία να επιτρέπουν στους νέους να είναι σε θέση να 
αποφασίζουν για το µέλλον τους. 

• Θέσπιση µέτρων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων, ιδίως για την καταπολέµηση του 
προβλήµατος των νέων που δεν βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της 
απασχόλησης και δεν είναι δηλωµένοι ως άνεργοι. 
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• Καθορισµός στόχων για τη µείωση των διαφορών µεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην 
επαγγελµατική και τεχνολογική κατάρτιση και τη µείωση των µισθολογικών διαφορών κατά την 
πρόσληψη. 

• Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά 50% κατά την περίοδο 2006-2010 και προώθηση 
περιόδων πρακτικής εξάσκησης σε επιχειρήσεις. 

• Προώθηση της σπουδαιότητας των ικανοτήτων ξένων γλωσσών για τη βελτίωση των ευκαιριών 
εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και της κινητικότητας των νέων. 

• Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των νέων µέσω της παροχής οικονοµικής και τεχνικής υποστήριξης 
και της µείωσης της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση, την επανεκκίνηση και τη µεταβίβαση 
εταιρειών. 

• Υποστήριξη της γενικής ρυθµιζόµενης και ελεγχόµενης εκπαίδευσης και µέριµνας των νηπίων βάσει 
θεσπισµένων προτύπων. 

• Παροχή πρόσθετων ενισχύσεων σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania Barbesta 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 
• Η κινητικότητα των προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη και ο αντίκτυπός της στα µεταφορικά µέσα 
– Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1250/2005 
 

 –    Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ:  
 
ￚ Φρονεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη, 

προκειµένου να ενισχυθεί η δηµοκρατία και να προαχθεί η συνοχή της ΕΕ. 
 

ￚ Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, που προβλέπουν έντονη εξέλιξη των αναγκών µετακίνησης των 
προσώπων, εκτιµά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει µελέτες και εν συνεχεία ένα σφαιρικό και 
εξειδικευµένο προβληµατισµό επ’ αυτού του θέµατος, παράλληλα µε τις µελέτες και τον προβληµατισµό 
σχετικά µε την εξέλιξη των εµπορευµατικών µεταφορών. 

 
ￚ Προτείνει να αποτελέσουν οι προβληµατισµοί αυτοί, το 2010, αντικείµενο ενός νέου Λευκού Βιβλίου µε 

τίτλο «Πολιτική των µεταφορών», µε σηµαντικότερη θέση από ό,τι το 2001, µε στόχο την κάλυψη των 
αναγκών µετακίνησης των ατόµων µέχρι το 2020/2030. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore  
     (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 290 τελικό – CESE 1264/2005 
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− Κύρια σηµεία: 

 

Στις συστάσεις και στα συµπεράσµατά της. η ΕΟΚΕ τονίζει: 
 
• η πολιτιστική αλληλεπίδραση και τα οφέλη του κεκτηµένου δεν θα πρέπει να περιοριστούν στην 

Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τις µεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, αλλά να επεκταθούν και στις 
επαρχίες και στις αγροτικές περιοχές· 

 
• οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν καίριο ρόλο στον προγραµµατισµό και τη 

διεξαγωγή της ενηµερωτικής εκστρατείας για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ· 
 
• οι διαδικασίες για τη λήψη των απαραίτητων κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων πρέπει να είναι, στο µέτρο του 

δυνατού, απλές και σαφείς για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών· 
 
• η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Τουρκία µπορεί να συµβάλει σηµαντικά µε τη διοργάνωση 

πρακτικού και διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των διάφορων τοµέων της κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία και µεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ· 

 
• η κυβέρνηση της Τουρκίας, καθοδηγούµενη και από το περιεχόµενο του κοινοτικού κεκτηµένου, θα πρέπει 

να βελτιώσει τη νοµοθεσία που αφορά τις οργανώσεις και να εξαλείψει τα εµπόδια που περιορίζουν την 
ανάπτυξη των ΜΚΟ· 

 
• οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν επαρκώς σε όλες τις δράσεις συνεργασίας και να εκπροσωπούνται 

δεόντως στα φόρουµ διαλόγου και στα προγράµµατα δράσης· 
 
• οι διάφορες τουρκικές οργανώσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν, για να µπορέσουν να γίνουν µέλη των 

ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανώσεων του τοµέα τους· 
 
• η συµµετοχή της Τουρκίας στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί – οι 

φοιτητικές υποτροφίες στο πλαίσιο ενός κατάλληλα ενισχυµένου προγράµµατος Erasmus θα µπορούσαν 
να αποτελέσουν ευκαιρία για να γνωριστούν και να αλληλοεκτιµηθούν σπουδαστές από διαφορετικές 
χώρες· 

 
• θα µπορούσε να µειωθεί ή και να εξαλειφθεί εντελώς µεγάλο µέρος των γραφειοκρατικών διατυπώσεων 

που απαιτούν τα τουρκικά υπουργεία, όταν τουρκικές επιχειρήσεις και άλλοι οικονοµικοί φορείς 
αποφασίζουν να διοργανώσουν κάποια δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές χώρες· 

 
• όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να έχουν ως στόχο να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Ευρωπαίοι 

την Τουρκία και Τούρκοι την Ευρώπη. 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gatis Eglitis  
    (Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4.  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
• Προετοιµασία της 6ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ 
– Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1263/2005 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 
 Στις συστάσεις της και στην περίληψη του εγγράφου, η ΕΟΚΕ: 
 

• εκφράζει την πεποίθηση ότι η επιτυχία της υπουργικής διάσκεψης του Χονγκ Κονγκ θα εκπέµψει ένα 
σαφές θετικό µήνυµα εµπιστοσύνης στη δέσµευση των κρατών µελών υπέρ ενός ισχυρού πολυµερούς 
συστήµατος συναλλαγών· 

 
• ανησυχεί για τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων που θα καταλήξουν στη υπουργική διάσκεψη του Χονγκ 

Κονγκ· 
 

• ζητεί να γίνει µια σαφέστερη διάκριση µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι διατάξεις για την ειδική 
και διαφοροποιηµένη µεταχείριση αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των συµφωνιών του ΠΟΕ και θα πρέπει 
να τηρηθούν κατά τις διαπραγµατεύσεις· 

 
• υπογραµµίζει ότι η επιτυχία των γεωργικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη 

φιλόδοξων αποτελεσµάτων σε άλλους τοµείς των διαπραγµατεύσεων· 
 

• επιβεβαιώνει, όσον αφορά την πρόσβαση στις µη γεωργικές αγορές (ΠΜΓΑ), ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να συµφωνήσουν για τη διάρθρωση του τύπου που θα καθορίζει τη µείωση των δασµών, καθώς και για 
άλλα βασικά στοιχεία της δέσµης ΠΜΓΑ· 

 
• εκφράζει τη λύπη της για τα απογοητευτικά µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων για τις 

υπηρεσίες και τάσσεται υπέρ της αναζήτησης συµπληρωµατικών µεθόδων και όρων για τις 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες κατά τους προσεχείς µήνες µέχρι την υπουργική διάσκεψη του 
Χονγκ Κονγκ· 

 
• φρονεί, όσον αφορά τα θέµατα του αντιντάµπινγκ και των επιδοτήσεων, ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

έχουν µια γενική συµφωνία, βάσει της οποίας οι υπουργοί θα πρέπει να συµφωνήσουν να αρχίσουν 
νοµικές διαπραγµατεύσεις· 

 
• ζητεί να αρθούν το ταχύτερο δυνατόν τα εµπόδια για το εµπόριο περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών· 

 
• φρονεί ότι είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν στο διεθνές εµπορικό σύστηµα οι διεθνώς αναγνωρισµένοι 

βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ και ζητεί να παραχωρηθεί στη ∆ΟΕ το καθεστώς του µόνιµου 
παρατηρητή στον ΠΟΕ· 

 
• ενθαρρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να προβούν σε ενέργειες για να συµµετάσχουν στις 

εκστρατείες ενηµέρωσης για τα θέµατα του προγράµµατος εργασίας της Ντόχα. 
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–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gatis Eglitis  
    (Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 
• Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές 
– Εισηγητής: ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1257/2005 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 

• Το φάσµα του θεµιτού εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια είναι ευρύ και περιλαµβάνει το σήµα θεµιτού 
εµπορίου, τις προδιαγραφές εργασίας/τους κώδικες συµπεριφοράς όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα των 
προϊόντων, τη διαφάνεια στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή τις εξορυκτικές βιοµηχανίες, τις 
προδιαγραφές για τα βιολογικά τρόφιµα και διάφορα προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος και 
καλής διαβίωσης των ζώων. 
 

• Με τη χρήση ενός συνόλου συστηµάτων που βασίζονται στη γνώση, το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια 
µπορεί να ενηµερώνει τόσο τους προµηθευτές όσο και τους παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών και να 
προωθεί δράσεις επικεντρωµένες στην αγορά και στην ανταπόκριση των καταναλωτών. Η Ευρώπη είναι 
παγκόσµια πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό. Η δραστηριότητα αυτή συνάδει µε τη στρατηγική της 
Λισαβόνας και ταυτόχρονα συµβάλλει στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 

 
• Το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια  µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην 

άµεση δέσµευση των καταναλωτών για µια θετική και δυναµική απάντηση στην παγκοσµιοποίηση.  
 

• Στην Ευρώπη διατίθενται πάνω από 100 συστήµατα σήµανσης των προϊόντων, τα οποία παρέχουν στους 
καταναλωτές εγγυήσεις για κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς και για την καλή 
διαβίωση των ζώων, και αντιστοιχούν σε πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ.   

 
• Στη γνωµοδότηση εξετάζονται κριτικά οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα αυτών 

των συστηµάτων, η καταλληλότητα της χάραξης των πολιτικών στην ΕΕ και η επείγουσα ανάγκη για 
µεγαλύτερη σαφήνεια και συντονισµό και προτείνεται ένα πλαίσιο πολιτικής βάσει του οποίου θα µπορούν 
να αξιολογούνται αυτά τα συστήµατα. 

  
• Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει µια έξυπνη βάση για τη σύγκριση των συστηµάτων παροχής 

εγγυήσεων στους καταναλωτές µε άλλα µέσα πολιτικής που επιδιώκουν παρόµοιους στόχους και να 
παράσχει στα όργανα της ΕΕ και στα κράτη µέλη ένα δείκτη για τη συνοχή των πολιτικών και ένα 
πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επενδύσεων των πόρων. 

 
• Προτείνονται πρακτικές ενέργειες για τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές 

οργανώσεις και αρχές για την εδραίωση, την υποστήριξη και την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών.  
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-François Bence  
 (Τηλ.:  00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
• Πηγές ενέργειας στο µελλοντικό ενεργειακό µείγµα 
–   Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1243/2005 

  
– Κύρια σηµεία: 

 
 H EOKE ξεκινά από την αρχή ότι τα τρία επικρατέστερα σήµερα ορυκτά καύσιµα, ο άνθρακας, το πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο, θα διατηρήσουν τον σηµαντικό τους ρόλο και στο ορατό µέλλον. Πρέπει, συνεπώς, να 
ληφθούν επειγόντως µέτρα για την αντιστάθµιση των συνεπειών (περιβαλλοντικά προβλήµατα, αύξηση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές και συνακόλουθα προβλήµατα ασφάλειας του εφοδιασµού κλπ.).  

 
 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή ιδίως στον άνθρακα, του οποίου τα αποθέµατα, σε σύγκριση µε τις δύο άλλες 

προαναφερόµενες πηγές ενέργειας, είναι κατά πολύ µεγαλύτερα. Η Ευρώπη θα µπορούσε, συνεπώς, να 
περιορίσει την εξάρτησή της µε µεγαλύτερη προσφυγή στα σηµαντικά αποθέµατα άνθρακα που διαθέτει. 
 

 Ο πυρήνας της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας και για 
την αποτελεσµατική χρήση όλων των πηγών ενέργειας, καθώς και για τη µεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών 
ενεργειακών συστηµάτων, όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια. Για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, οι σπανιότερες και πολλαπλά αξιοποιήσιµες πηγές ενέργειας, όπως το φυσικό 
αέριο και το πετρέλαιο, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στο ενεργειακό µείγµα για τις εφαρµογές όπου η χρήση 
άνθρακα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 (π.χ. ως καύσιµα των 
µεταφορών και πρώτες ύλες για τη χηµική βιοµηχανία). Οι εκποµπές CO2 ανά µονάδα προϊόντος πρέπει να 
συνεχίσουν διαρκώς να µειώνονται, µε την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου. Για τον σκοπό αυτό, οι νέες 
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να εξοπλιστούν µε την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία. Στις µεταφορές 
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισµό της ειδικής κατανάλωσης καυσίµων και για 
να µην αυξηθεί περαιτέρω η συνολική κατανάλωση (κατασκευαστική τεχνολογία, συστήµατα δροµολόγησης 
κλπ.). Μακροπρόθεσµα, οι εκποµπές CO2 ανά µονάδα παραγωγής ενέργειας µπορούν να περιορισθούν 
σηµαντικά και στην περίπτωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων (Clean 
Coal Technology). 

  
 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να συνεχισθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών 

συστηµάτων. Για να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, χρειάζεται να ενισχυθεί η 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συµπερίληψη της θεµατικής προτεραιότητας 
«ενέργεια» στο προτεινόµενο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο Ε&ΤΑ, για την οποία πρέπει να διατεθούν επαρκείς 
πόροι. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• ∆ασική Στρατηγική της ΕΕ 
– Εισηγητής:  ο κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 
– Συνεισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 84 τελικό – CESE 1252/2005 
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– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη δασική στρατηγική της 
ΕΕ, ιδίως δε όσον αφορά την προώθηση της εφαρµογής και τη βελτίωση του συντονισµού. Υποστηρίζει 
επίσης την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών 
και συνιστά αυτό το σχέδιο δράσης: 
 
− να περιλαµβάνει προσδιορισµό των προτεραιοτήτων και των αρµοδιοτήτων και να προβλέπει επαρκείς 

πόροι για την εφαρµογή του, 
− να προβλέπει τη συνεκτίµηση της οπτικής της δασοκοµίας κατά την εφαρµογή των άλλων κοινοτικών 

πολιτικών, 
− να υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων δράσης µε άξονα την αγορά για την παροχή των 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών των δασών, 
− να δίδει προτεραιότητα στη δηµιουργία του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας του κλάδου της δασοκοµίας, 
− να προωθήσει τη χρήση της ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων ως ανανεώσιµων και φιλικών προς το 

περιβάλλον υλικών, 
− να υποστηρίζει την προαγωγή της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για τα δάση,  
− να προσδιορίσει πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση του συντονισµού και της επικοινωνίας σε σχέση µε 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα δάση στην ΕΕ.  
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η δασική στρατηγική και η εφαρµογή της πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στην αρχή 

της επικουρικότητας και στην έννοια της οικονοµικά, οικολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά βιώσιµης 
δασοκοµίας. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, κατά την εφαρµογή της δασικής στρατηγικής, πρέπει να δοθεί προσοχή στην 
ευθυγράµµιση των στόχων της µε τις στρατηγικές της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ.   

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

• Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας – Ρύπανση από πλοία 
– Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – ΡΤ) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 210 τελικό – 2004/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 

 
• Εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
–  Γενικός εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 370 τελικό – 20050149 COD – CESE 1313/2005 
 
 
6.   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
• Προστασία των κοτόπουλων 
–   Εισηγητής:  ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DK) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 221 τελικό – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• ∆ιαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία 
 
–   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 74 τελικό – CESE 1245/2005 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• ΚΟΑ/Ζάχαρη 
–   Εισηγητής: ο κ. BASTIAN (Εργοδότες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 263 τελικό – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
–    Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ, µολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη αναπροσαρµογής της ΚΟΑ για τη ζάχαρη, θεωρεί ότι τα 
προτεινόµενα µέτρα είναι πολύ ριζοσπαστικά όσον αφορά τη µείωση της παραγωγής και των τιµών. Κατά την 
άποψη της ΕΟΚΕ, η εφαρµογή τους θα έχει σηµαντικές συνέπειες στον ευρωπαϊκό τοµέα της ζάχαρης και θα 
σηµάνει την απώλεια τουλάχιστον 150.000 θέσεων εργασίας σε περιφέρειες που είναι ήδη ευάλωτες. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: 
 
• στηρίζει το αίτηµα των ΛΑΧ να διαπραγµατευτούν ποσοστώσεις εισαγόµενης ζάχαρης µε την ΕΕ, 
• επιµένει ότι η µείωση των τιµών πρέπει να πραγµατοποιηθεί βαθµιαία και να περιορίζεται αυστηρά στις 

διεθνείς δεσµεύσεις, 
• συνιστά να διατηρηθεί το καθεστώς των παρεµβάσεων, 
• ζητεί να αυξηθεί, στο µέτρο του δυνατού, η µερική αποζηµίωση των καλλιεργητών λόγω της απώλειας 

εισοδήµατος που θα προκύψει από τη µείωση της τιµής των ζαχαρότευτλων και να χορηγηθεί στο σύνολό 
της, 

• υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, αλλά ζητεί το δικαίωµα 
συναπόφασης για τους καλλιεργητές και τη χορήγηση ενίσχυσης στους καλλιεργητές που θίγονται από την 
παύση λειτουργίας των µονάδων µεταποίησης, προκειµένου να µπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις 
επιχειρήσεις τους, 

• επιµένει να κινητοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και κοινωνικά ταµεία προκειµένου, εκτός από τις 
απαραίτητες αποζηµιώσεις, να διαµορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες αναπροσανατολισµού των 
εργαζοµένων που πλήττονται από την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής σακχαροβιοµηχανίας, 

• κρίνει απαραίτητο και επείγον να συµπεριληφθεί ο τοµέας της ζάχαρης στη συζήτηση για την ενέργεια 
(πολιτική των βιοκαυσίµων), προκειµένου να αντισταθµιστούν οι αρνητικές συνέπειες της µεταρρύθµισης, 

• καλεί το Συµβούλιο να δώσει προσοχή στην κατάσταση των περιφερειών που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες 
ή παρέχουν λίγες αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• ΚΟΑ/Σπόροι προς σπορά 
–   Εισηγητής:  ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 384 τελικό – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• ΚΟΑ/Λυκίσκος 
–   Εισηγητής:  ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 386 τελικό – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

  
• KOA/Αµπελοοινική αγορά 
–   Εισηγητής:  ο κ. BARATO TRIGUERO (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 395 τελικό – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7.  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

•  Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη 
–  Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 65 τελικό – CESE 1242/2005 
 
–  Κύρια σηµεία: 

  
Μια κοινοτική νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο και την αµοιβαία 
αναγνώριση των κληρονοµικών διαδοχών µε διεθνή συνιστώσα θα πρέπει να λάβει τη µορφή κανονισµού. 
 
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι σήµερα είναι ανέφικτο να θεσπιστεί αξιόπιστο ενιαίο 
ουσιαστικό δίκαιο στον τοµέα των διαθηκών και των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών για όλες τις χώρες της 
Ένωσης. Συµφωνεί µε τα θέµατα εργασίας και τις προτεραιότητες, διότι η πρόοδος στους εν λόγω τοµείς θα 
διευθετούσε ήδη αρκετές πρακτικές δυσκολίες. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ένα ενιαίο σύστηµα είναι προτιµότερο της διασποράς των ρυθµίσεων περί κληρονοµικής 
διαδοχής. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις σε ορισµένες περιπτώσεις και 
ιδίως για τα ακίνητα ή για συγκεκριµένα κινητά αγαθά στο εξωτερικό. 
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Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα της Χάγης, διότι προβλέπει ένα «ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο», καθώς και 
τη δηµιουργία ενός συστήµατος καταχώρησης των διαθηκών. 
 
Το ευρωπαϊκό σύστηµα καταχώρησης πρέπει πάντως να είναι συµβατό µε το σύστηµα της Σύµβασης της 
Βασιλείας και το σύστηµα της Σύµβασης της Ουάσινγκτον. 
 
H ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα φορολογικά προβλήµατα που µπορούν να τεθούν στους 
κληρονόµους µιας περιουσίας η οποία είναι βρίσκεται σε δύο ή περισσότερες χώρες.  
 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα των ανικάνων προς δικαιοπραξία. 

 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

• Επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειµένους στο φόρο µη εγκατεστηµένους στο έδαφος της χώρας 
–   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 728 τελικό – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Κάθε πρόταση που αποσκοπεί σε απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις οποίες υποβάλλονται οι 

πολίτες βρίσκει αναµφίβολα σύµφωνη την ΕΟΚΕ, κυρίως µάλιστα όταν – όπως στην προκειµένη περίπτωση – 
η απλοποίηση µεταφράζεται σε ελάφρυνση των διαδικασιών για τις υπηρεσίες και σε προαγωγή µιας καλύτερης 
οργάνωσης της εργασίας. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ανεπιφύλακτα µε την πρόταση να υποχρεούται η δηµόσια διοίκηση να απαντά ταχέως 
σε όλες τις αιτήσεις που της υποβάλλονται, αν και τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον οι προθεσµίες είναι 
ρεαλιστικές και για τα 25 κράτη µέλη της Ένωσης. 
 

 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι µηνιαίος τόκος υπερηµερίας ύψους 1% αντιστοιχεί σε τόκο από 
ανατοκισµό ύψους 12,68% ετησίως, ο οποίος σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να περνά το όριο της 
τοκογλυφίας. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 8 ως εξής: ο τόκος υπερηµερίας να 
υπολογίζεται σε κάθε χώρα µε βάση τον τόκο υπερηµερίας που η εθνική νοµοθεσία εφαρµόζει στους 
φορολογούµενους που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Imola Bedö 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 
8. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
• Παράταση του προγράµµατος ΤΠΕ - MODIIS 
– Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 347 τελικό – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Ζώνες συχνοτήτων / Ραδιοτηλεειδοποίηση 
–   Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 361 τελικό – CESE 1261/2005 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

___________________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
 

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