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Πολιτικές Οµάδες 
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PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
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Πρασίνων των Βορείων Χωρών 
IND/DEM Οµάδα της Ανεξαρτησίας και της ∆ηµοκρατίας 
UEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών 
NI Μη Εγγεγραµµένοι 

 
 

Επιτροπές 
 

AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης 
INTA Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου 
BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών 
CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 
EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 
ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας 
IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ποστασίας των Καταναλωτών 
TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 
REGI Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
PECH Επιτροπή Αλιείας 
CULT Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 
JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
FEMM Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
PETI Επιτροπή Αναφορών 
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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. 16/2006: ∆ιευκολύνσεις πρόσβασης για τις οµάδες επισκεπτών (δέκα ή περισσοτέρων ατόµων) 
   που έχουν προσκληθεί από βουλευτές·  
 

 Αριθ. 17/2006: Ληφθέντα και προβλεπόµενα µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας  
   του συστήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Κοινοβουλίου· 
 
 Αριθ. 18/2006: Επιστροφή των δαπανών κοινοβουλευτικής επικούρησης - ΄Εντυπα σχετικά µε τις 
   συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. 
 
 
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 ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 26ης Απριλίου 2006, έλαβε γνώση του 
διορισµού της: 
 

κ. Silvia Adriana TICAU 
 
ως παρατηρητή της Ρουµανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εις αντικατάσταση του κ. Serban NICOLAE 
(RO/PSE), µε ισχύ από 10 Απριλίου 2006. 
 
 

_____________________ 
 

 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΕΞΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίασή του στις  27 Απριλίου 2006,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της εκλογής των:  
 

κ.       BERTINOTTI Fausto        (GUE-NGL / IT) 
κας     BONINO Emma                 (ALDE / IT) 
κ.        CESA Lorenzo                    (PPE-DE / IT) 
κ .       DI PIETRO Antonio          (ALDE / IT) 
κ .       LETTA Enrico                    (ALDE / IT) 
κ .       PROCACCI Giovanni        (ALDE / IT) 

 
στο ιταλικό κοινοβούλιο και, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης  περί της εκλογής των 
αντιπροσώπων  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση καθολική ψηφοφορία, καθώς και το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, του Κανονισµού, διαπίστωσε τη λήξη της εντολής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε 
ισχύ από τις 28 Απριλίου  2006.   
 

_______________________ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε την ανάκληση της 
ανακοίνωσης που είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά µε τη 
σύνθεση της οµάδας IND-DEM.  
 
Ως εκ τούτου, οι ακόλουθοι βουλευτές:  
 

κ.     BORGHEZIO Mario 
κ.     BOSSI Umberto 
κ.     GRABOWSKI Dariusz Maciej 
κα    KRUPA Urszula 
κ.      PĘK Bogdan 
κ.     PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
κ.     ROGALSKI Boguslaw 
κ.     SALVINI Matteo 
κ.     SPERONI Francesco Enrico 
κ.     TOMCZAK Witold 
κ.      ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

δεν έπαυσαν να αποτελούν µέλη της Οµάδας IND/DEM από τις 15 Μαρτίου 2006. 
 
 

_______________________________ 
 
 
 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

10 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

11

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 04.05.2006 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Margie Sudre Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης P-1249/06 

Esko Seppänen Μειώσεις προσωπικού στην εταιρεία UPM-Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Σφαγεία µε ελάχιστη χωρητικότητα E-1251/06 

Bernat Joan i Marí ∆ιάθεση των ζωικών υποπροϊόντων ως αποβλήτων E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Copyright και πρόσβαση στη γνώση στον αναπτυσσόµενο κόσµο E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Περιφρόνηση αποφάσεων της ΕΕ από κοινοτικούς υπαλλήλους E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Περιφρόνηση αποφάσεων της ΕΕ από κοινοτικούς υπαλλήλους E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Προβλήµατα κατασκευής δηµοσίων κτιρίων στην Ελλάδα E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Στο ναδίρ η απορρόφηση πόρων στην Ελλάδα E-1257/06 

Georgios Karatzaferis ∆ιακρίσεις κατά των τσιγγάνων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
στην Ελλάδα 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Τηλεκανιβαλισµός και ναρκοθέτηση της δηµοκρατίας και της 
ελευθεροτυπίας 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Η θανάτωση των µεταναστευτικών πτηνών στη Μάλτα E-1260/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η εκχώρηση του αυτοκινητόδροµου Trakia στη Βουλγαρία και οι 
κόκκινες κάρτες του Συµβουλίου 

E-1261/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η εκχώρηση του αυτοκινητόδροµου Trakia στη Βουλγαρία και οι 
κόκκινες κάρτες της Επιτροπής 

E-1262/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την ετοιµότητα της 
Βουλγαρίας για ένταξη στην ΕΕ 

E-1263/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την ετοιµότητα της Βουλγαρίας 
για ένταξη στην ΕΕ 

E-1264/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ψηφοφορία της 1ης Μαρτίου 2006 στην Εθνοσυνέλευση της 
Βουλγαρίας σχετικά µε τα αρχεία της πρώην ολοκληρωτικής 
µυστικής υπηρεσίας Darzavna Sigurnost 

E-1265/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ψηφοφορία της 1ης Μαρτίου 2006 στην Εθνοσυνέλευση της 
Βουλγαρίας σχετικά µε τα αρχεία της πρώην ολοκληρωτικής 
µυστικής υπηρεσίας Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 

Roger Helmer Προτάσεις για την απαγόρευση/περιορισµό της χρήσης της 
στρυχνίνης ως µέσου καταπολέµησης των επιβλαβών οργανισµών 

E-1267/06 

Esko Seppänen Ποσοστώσεις ζάχαρης E-1268/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Επιχειρησιακό σχέδιο για νέο αεροµεταφορέα στην Ελλάδα P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Συν-αποτέφρωση στην Πορτογαλία P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τις ιδιωτικοποιήσεις E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Νοµοθεσία των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ) 

E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Απόφαση "Eurostat"για καταγραφή εξοπλιστικών δαπανών E-1273/06 

Daniel Hannan Ασφάλιση ασθενείας στην Ολλανδία E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Ασφάλεια στη ναυτιλία E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Παύση εξετάσεων του GMAT στην Ελλάδα P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Συγχρηµατοδοτούµενες κατασκευές δηµοσίων κτιρίων στην 
Ελλάδα 

E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Πληµµύρες στον Εβρο E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Ερώτηση Ε-4930/05 για την απορρόφηση στην Ελλάδα E-1282/06 

Glyn Ford Φυλετική ισότητα στο ποδόσφαιρο E-1283/06 

Glyn Ford Το ποδόσφαιρο ως διεθνές εµπόριο E-1284/06 

Françoise Grossetête ∆ράσεις υπέρ του αγώνα κατά του καρκίνου E-1285/06 

Cristiana Muscardini Το ∆ιαδίκτυο και η βία στο Μιλάνο E-1286/06 

Cristiana Muscardini Το ∆ιαδίκτυο και η βία στο Μιλάνο E-1287/06 

Carl Schlyter Παραποιηµένα φυτοφάρµακα P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides ∆ηλώσεις Σολάνα για το θάνατο Μιλόσεβιτς E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides ∆ηλώσεις Σολάνα για τον εκλιπόντα Μιλόσεβιτς E-1290/06 

Kyriacos Triantaphyllides Θάνατος πρώην Γιουγκοσλάβου Προέδρου κ. Μιλόσεβιτς E-1291/06 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Μέτρα για την καταπολέµηση της πορνείας E-1292/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Hiltrud Breyer Ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών στην Τουρκία E-1293/06 

Maria Matsouka Αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης των ελλήνων µισθωτών στον 
ιδιωτικό τοµέα για το 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Οι ανεπίτρεπτες διακρίσεις σε βάρος των εργαζόµενων γυναικών 
διαιωνίζονται επικίνδυνα στους  κόλπους της ΕΕ 

E-1295/06 

Maria Matsouka Άρση του αποκλεισµού των βρετανικών εξαγωγών ζώντων 
βοοειδών, βοείου κρέατος και προϊόντων βοείου κρέατος 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Παρέµβαση της FIFA στην οµαλή διεξαγωγή των αγώνων E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Τρόποι διοχέτευσης της βοήθειας της ΕΕ προς τους 
Τουρκοκυπρίους 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Κοινοτικά κονδύλια για διαχείριση συνόρων E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Χρήση  των πόρων της ΕΕ στην Ελλάδα E-1300/06 

Monica Frassoni Lago d'Idro (επαρχία της Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner Εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ και µονοπώλιο τυχερών παιγνίων P-1302/06 

Erik Meijer Άρση της τραπεζικής εγγύησης ύψους 21.373 ευρώ για τη 
"Συµφωνία αριθ. 2004-5049/001-001CNA CNA" 

P-1303/06 

Sajjad Karim Κρατήσεις και βασανιστήρια στο Ιράκ E-1304/06 

Alyn Smith Η κινητικότητα των σπουδαστών E-1305/06 

Robert Evans Αδέσποτοι σκύλοι στην Τουρκία E-1306/06 

Christofer Fjellner Euro Millions E-1307/06 

László Surján Επαφές ανάµεσα στις γλωσσικές υπηρεσίες των θεσµικών οργάνων 
της ΕΕ 

E-1308/06 

Erik Meijer ∆ιακοπή καταβολής εξόδων για την επιτροπή στη µνήµη του 
στρατοπέδου συγκέντρωσης γυναικών στο Ravensbrück λόγω µιας 
καθυστερηµένης τελικής κατάστασης λογαριασµών για 
επιχορήγηση και τραπεζική εγγύηση 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις στον κοινωνικό τοµέα E-1310/06 

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις που διατίθενται στην εταιρεία Ilhas Verdes E-1311/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1312/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Προστατευόµενη Γεωγραφική Ονοµασία "Faba de Lourenzá" P-1313/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glyn Ford Εµπορικές συνέπειες της καταχώρησης µονοµερών βάσει της 
πρότασης REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Η κατάσταση των αποσπασµένων εθνικών εµπειρογνωµόνων 
(ΑΕΕ) 

E-1315/06 

Roger Helmer Χρηµατοδότηση τουρκοκυπριακών ΜΚΟ P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση των εταιρειών σιδήρου και 
χάλυβα στην Ευρώπη 

E-1317/06 

Bart Staes και άλλοι Τα αριθµητικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στην επίσηµη έκθεση 
της Μάλτας σχετικά µε το εαρινό κυνήγι 

E-1318/06 

Bart Staes και άλλοι Παραλείψεις στην εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων για την 
αιχµαλωσία 

E-1319/06 

Bart Staes και άλλοι Καθυστέρηση στη µεταφορά της οδηγίας για τα πτηνά E-1320/06 

Albert Maat Απώλεια του δικαιώµατος ψήφου για πολίτες της ΕΕ που 
διαµένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ πλην της χώρας ιθαγενείας τους 

E-1321/06 

Jan Mulder Απαγόρευση των εισαγωγών ολλανδικών προϊόντων πουλερικών 
από την Ιαπωνία· προώθηση των πωλήσεων προϊόντων από 
εκµεταλλεύσεις στις οποίες το ζωικό κεφάλαιο έχει εµβολιαστεί 

E-1322/06 

Mario Mauro Ευθανασία E-1323/06 

Bart Staes Υπέρβαση των οριακών τιµών για τα σωµατίδια στο Βέλγιο E-1324/06 

Ivo Belet ∆ικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι µη Βέλγων υπηκόων της 
ΕΕ 

P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιοικητική άδεια για παροχή υπηρεσιών τακτικών θαλάσσιων 
ενδοµεταφορών 

E-1326/06 

Mario Borghezio Απόπειρα της Τουρκίας να λογοκρίνει κινηµατογραφικό έργο για 
τη γενοκτονία των Αρµενίων 

E-1327/06 

Mario Borghezio Απόπειρα της Τουρκίας να λογοκρίνει κινηµατογραφικό έργο για 
τη γενοκτονία των Αρµενίων 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο E-1329/06 

Alyn Smith Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του κουρδικού λαού 
στην Τουρκία 

E-1330/06 

Edit Herczog Σύσταση σχετικά µε τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωµάτων για τις νόµιµες επιγραµµικές (online) µουσικές 
υπηρεσίες, παρακολούθηση 

E-1331/06 

Sajjad Karim Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας και το παιχνίδι της γνώσης E-1332/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glenys Kinnock, Glyn 
Ford και Claude Moraes 

Μήνας Μαύρης Ιστορίας της ΕΕ E-1333/06 

Sajjad Karim Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Κατάρ E-1334/06 

Elspeth Attwooll Θήρα αγρίων πτηνών στη Μάλτα E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford ∆υνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους της Επιτροπής E-1336/06 

Cecilia Malmström Ιατρικό πρόγραµµα στη Ζιµπάµπουε E-1337/06 

Bairbre de Brún Χώρος υγειονοµικής ταφής αποβλήτων κοντά στο Μπέλφαστ P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Επαναλαµβανόµενες πληµµύρες στην παραµεθόριο περιοχή του 
Έβρου 

P-1339/06 

Emilio Menéndez del 
Valle 

Η ισραηλινή επίθεση στη φυλακή της Ιεριχούς E-1340/06 

Dan Jørgensen Κυνήγι φώκιας στον Καναδά E-1341/06 

Herbert Bösch Κατηγορία κατά της OLAF για νεποτισµό E-1342/06 

Herbert Bösch Σύναψη σύµβασης για υπηρεσίες ασφαλείας και εποπτείας στο 
Λουξεµβούργο 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Εφαρµογή της οδηγίας 2002/15/EΚ E-1344/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1345/06 

Frieda Brepoels Απαγωγή του Abdul Akhmadov στο Grozny E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Βιοενέργεια E-1347/06 

Katerina Batzeli Καταστροφή στο νοµό Έβρου P-1348/06 

Alyn Smith Εκκλησιαστικά όργανα E-1349/06 

Anne Van Lancker και 
Glenys Kinnock 

Κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ των επιλέξιµων χωρών 
όσον αφορά τα συνοδευτικά µέτρα για τις χώρες του πρωτοκόλλου 
για τη ζάχαρη 

E-1350/06 

Graham Watson Επιβολή µονοµερών συνόρων στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ E-1351/06 

Sophia in 't Veld Κατασκευή εργατικών κατοικιών E-1352/06 

Ulrich Stockmann Αντιµετώπιση της ευρωπαϊκής πανδηµίας E-1353/06 

Graham Watson Βρετανοί συµβολαιογράφοι που εργάζονται στη Γαλλία και την 
Ισπανία 

E-1354/06 

Andrew Duff Ευρωπαϊκά εκκλησιαστικά όργανα E-1355/06 

Ashley Mote ∆ηµόσιες προσφορές εξαγοράς E-1356/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Συνταξιοδοτικές διατάξεις της ΕΕ E-1357/06 

Ashley Mote Μετρικό ή βρετανικό σύστηµα µέτρησης E-1358/06 

Ashley Mote Περικοπές στην ιατρική περίθαλψη E-1359/06 

Ashley Mote Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Οικονοµικής Ανάπτυξης E-1360/06 

Ashley Mote Ανακριβείς και ατελείς έλεγχοι E-1361/06 

Ashley Mote Βιολογική καλλιέργεια E-1362/06 

Cristobal Montoro 
Romero 

Ελαιόλαδο P-1363/06 

Werner Langen Μετατόπιση επιχειρήσεων P-1364/06 

Charles Tannock Η υπόθεση του Abdul Rahman, ο οποίος δικάζεται στο Αφγανιστάν 
µε την κατηγορία της αποστασίας που επισύρει θανατική ποινή 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Πλοίο-εργοστάσιο µε άδεια αλιείας στο Gran Sol E-1366/06 

Hiltrud Breyer Τεχνολογική πλατφόρµα "Plants for the Future" E-1367/06 

Robert Goebbels Ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας για τα δασµολόγια E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis ∆ιασυνοριακή Κινητικότητα και Απασχόληση στην ΕΕ E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis ∆απάνες για έρευνα και τεχνολογία στα κράτη µέλη της ΕΕ E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταµείων στην Ελλάδα και την ΕΕ E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Σύστηµα συνταξιοδότησης δηµοσίων υπαλλήλων και µελών των 
ελληνικών ενόπλων δυνάµεων 

E-1372/06 

Charles Tannock Η υπόθεση του Abdul Rahman, ο οποίος δικάζεται µε την 
κατηγορία της αποστασίας στο Αφγανιστάν, έγκληµα που επισύρει 
θανατική ποινή 

E-1373/06 

Ashley Mote Εκδοτική απάτη E-1374/06 

Ilda Figueiredo Υποστήριξη των αµπελοκαλλιεργητών για την εµπορία οίνου E-1375/06 

Ilda Figueiredo Η κατάσταση της βιοµηχανίας υποδηµατοποιίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

E-1376/06 

Ilda Figueiredo Γυναίκες και αθλητισµός E-1377/06 

Ilda Figueiredo Η διατήρηση της πολυγλωσσίας E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Γρίπη των πτηνών: µέτρα για την ενίσχυση της αγοράς P-1379/06 

Anne Jensen Λευκορωσία P-1380/06 

Thomas Ulmer Κάπνισµα κατά τη διάρκεια του παγκοσµίου πρωταθλήµατος 
ποδοσφαίρου 

P-1381/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Papastamkos Σχέδια κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία P-1382/06 

Cristiana Muscardini Αφγανιστάν και δικαιώµατα του ανθρώπου P-1383/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-1384/06 

Marcin Libicki ∆ήλωση του Επιτρόπου Joaquín Almunia σχετικά µε την 
ηµεροµηνία προσχώρησης της Πολωνίας στην ευρωζώνη 

P-1385/06 

Gay Mitchell ∆ιαδικασία ελέγχου E-1386/06 

Gay Mitchell Υιοθεσία παιδιών από τη Ρουµανία E-1387/06 

Gay Mitchell Εµπορία και εκπόρνευση γυναικών κατά τη διάρκεια του 
Παγκόσµιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 

E-1388/06 

Gay Mitchell Εµπορία και εκπόρνευση γυναικών κατά τη διάρκεια του 
Παγκόσµιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 

E-1389/06 

Marc Tarabella Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τις εγγυήσεις καταναλωτικών 
αγαθών 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Ανθρωπιστική καταστροφή στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων 
(Ισπανία) 

E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ως εκ του διπλασιασµού 
της οδού M-501 της Μαδρίτης, Ισπανία 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Παράνοµες εξαγωγές ηλεκτρονικών αποβλήτων σε χώρες µη µέλη 
του ΟΟΣΑ 

E-1393/06 

Heinz Kindermann και 
άλλοι 

∆ιαχείριση και αντιµετώπιση συγκεκριµένων ασθενειών βοοειδών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Ενηµέρωση για το ύψος των επιδοτήσεων της ΕΕ που χορηγήθηκαν 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από τον Ιανουάριο του 2000 έως 
τον ∆εκέµβριο του 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Σύνθεση των οµάδων και των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που 
συγκρότησε η Επιτροπή 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Σχέδια κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία E-1397/06 

Glyn Ford Εκκρεµείς υποθέσεις διακρατικών υιοθεσιών στη Ρουµανία E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise Το κυνήγι στη Μάλτα E-1400/06 

Sharon Bowles Γ∆ Ανταγωνισµού - ∆ιαβουλεύσεις E-1401/06 

Thijs Berman Οδηγία σχετικά µε τον καθορισµό ελάχιστων προδιαγραφών για 
την προστασία των πουλερικών που εκτρέφονται για την παραγωγή 
κρέατος 

P-1402/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Kilroy-Silk Έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Επιχορήγηση της Χαµάς µε χρήµατα των βρετανών 
φορολογουµένων 

E-1404/06 

Bill Newton Dunn Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα E-1405/06 

Witold Tomczak Απασχόληση των Πολωνών στην Επιτροπή E-1406/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1407/06 

Marta Vincenzi Απασχόληση P-1408/06 

Robert Evans Ρουµανικός θρησκευτικός νόµος P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Υδραυλικά έργα στην Castilla-La Mancha (Ισπανία) E-1410/06 

Jutta Haug Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό της ΕΕ E-1411/06 

David Hammerstein 
Mintz, Sepp Kusstatscher 
και Claude Turmes 

Οι επιπτώσεις του Τσερνοµπίλ στον άνθρωπο, το περιβάλλον και 
την οικονοµία 

E-1412/06 

Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer και Bart Staes 

Στήριξη των θυµάτων του ατυχήµατος του Τσερνοµπίλ από την 
Επιτροπή 

E-1413/06 

Rebecca Harms και άλλοι Οι επιπτώσεις των ραδιενεργών καταλοίπων του Τσερνοµπίλ στους 
ανθρώπους και τη βιόσφαιρα 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, 
Monica Frassoni και 
Caroline Lucas 

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων του Τσερνοµπίλ E-1415/06 

Caroline Lucas Ο χρόνος ταξιδιού και η πυκνότητα φόρτωσης για µεταφορές ζώων 
µεγάλης απόστασης 

E-1416/06 

Péter Olajos Παράνοµη υλοτόµηση στη Ρουµανία P-1417/06 

Paweł Piskorski Αναγνώριση της εκπαίδευσης Πολωνών ιατρών στη Γερµανία P-1418/06 

Herbert Bösch Ποιότητα των µαθηµάτων ξένων γλωσσών στην Επιτροπή E-1419/06 

Cem Özdemir Οι επιπτώσεις των σταθµών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 
του Ilisu και του Yusufeli της Τουρκίας σε τέσσερις περιοχές οι 
οποίες χρήζουν προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία για τα άγρια 
πτηνά 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann 
και Maria Matsouka 

Ο γαλλικός νόµος σχετικά µε τη σύµβαση πρώτης πρόσληψης 
προκαλεί κοινωνικές συγκρούσεις και αυξάνει την αβεβαιότητα 
στην αγορά εργασίας 

E-1421/06 

Marc Tarabella Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών 
µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της 
πτήσης 

E-1422/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Αντίκτυπος στην κοινή γνώµη της Κροατίας από την εξασθένιση 
της προοπτικής πρόωρης ένταξης στην ΕΕ, και ο φόβος αδυναµίας 
ανάπτυξης µιας αγοράς των Βαλκανίων 

E-1423/06 

Erik Meijer Πέµπτη φάση ιδιωτικοποίησης της πρώην δηµόσιας ιδιοκτησίας 
στην Κροατία και κατά πόσον πρόκειται για µια ελεύθερη επιλογή 
πολιτικής ή για ζήτηµα συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από την ΕΕ 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Κατάσταση των χριστιανών στο Αφγανιστάν E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Αποτυχία ανάληψης της διοργάνωσης EXPO 2008 από τη 
Θεσσαλονίκη 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Αποτυχία ανάληψης της διοργάνωσης της EXPO 2008 από τη 
Θεσσαλονίκη 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση έργων στη Θεσσαλονίκη E-1428/06 

Georgios Karatzaferis Έργα µε στόχο την αναβάθµιση του τεχνολογικού επιπέδου της 
Θεσσαλονίκης 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Αναµόρφωση του λιµανιού της Θεσσαλονίκης E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Νοµικές δεσµεύσεις στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ στην Ελλάδα E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση οδικών κόµβων στη Θεσσαλονίκη E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του INTERREG E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Ίδρυση ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη E-1434/06 

Georgios Karatzaferis ΕΛΤΑ και αστικά κέντρα υγείας στην περιοχή Θεσσαλονίκης E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Υπόγειοι χώροι στάθµευσης στη Θεσσαλονίκη E-1436/06 

Antonio Tajani και άλλοι Χρήση κοινοτικών πόρων για το αεροδρόµιο της Αθήνας E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario 
Mauro και Iles Braghetto 

Πιθανή θανατική καταδίκη ενός αφγανού υπηκόου που ασπάστηκε 
τον καθολικισµό 

E-1438/06 

María Salinas García Απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ κατά της µεταρρύθµισης στον 
τοµέα του βάµβακος 

P-1439/06 

Anna Záborská Επιστηµονική βάση/αναφορές για έκθεση της Επιτροπής P-1440/06 

Chris Davies Εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα - αρχή: "Ο ρυπαίνων 
πληρώνει" 

P-1441/06 

Armando Dionisi Αρχή "de minimis" για τον τοµέα των µεταφορών P-1442/06 

Roberta Angelilli Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο της Ρώµης: ενδεχόµενη παραβίαση της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση 

P-1443/06 

María Salinas García Προστασία του ιβηρικού λύγκα E-1444/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dan Jørgensen Γερµανικό σύστηµα επιστροφής χρηµάτων E-1445/06 

Alexander Alvaro ∆ιατήρηση δεδοµένων E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Προσβολή για την Ελλάδα και την ΕΕ το ελληνικό βιντεοκλίπ της 
Eurovision 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Παράνοµες µετακινήσεις ζώων συντροφιάς E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis Το λιµάνι της Αµµοχώστου E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Προνόµια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας E-1451/06 

Chris Davies Σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών E-1452/06 

Chris Davies Σύστηµα εµπορίας εκποµπών και ανταγωνιστικότητα E-1453/06 

Chris Davies Εξαίρεση της τύρφης από την κοινοτική οικολογική σήµανση για 
τα βελτιωτικά του εδάφους και τα καλλιεργητικά µέσα 

E-1454/06 

Chris Davies Οδηγία για τα οχήµατα που έχουν φθάσει στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους 

E-1455/06 

Chris Davies Οδηγία της ΕΕ για τις κλινικές δοκιµές E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Λογοτεχνικά βραβεία και ρατσισµός E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Κακοποίηση ανηλίκων σε ισλαµικά θρησκευτικά σχολεία E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Ρατσισµός στη Γαλλία E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Καταναγκαστικοί γάµοι E-1460/06 

Margrietus van den Berg Αλιευτική συµφωνία ∆υτικής Αφρικής E-1461/06 

Margrietus van den Berg Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων E-1462/06 

Brigitte Douay Η ολοκλήρωση της πλωτής οδού Σηκουάνα-Σκάλδη P-1463/06 

Georgios Karatzaferis Ενίσχυση από την ΕΕ του απόδηµου Ελληνισµού E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Συνέχιση παρουσίας τουρκικού στρατού στην Κύπρο E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Παρεµβάσεις στην τουρκική δικαιοσύνη E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides Η Τουρκία δέσµια των στρατιωτικών E-1467/06 

Gisela Kallenbach Χρηµατοδότηση του δικαστικού τµήµατος εκδίκασης εγκληµάτων 
πολέµου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Χρηµατοδότηση του δικαστικού τµήµατος εκδίκασης εγκληµάτων 
πολέµου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Μουσουλµάνος αντιµετωπίζει απειλή θανάτου επειδή ασπάστηκε 
τον χριστιανισµό 

E-1470/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Bart Staes Εµπόριο οργάνων των εκτελεσθέντων στην Κίνα E-1471/06 

Bart Staes Εµπόριο οργάνων των εκτελεσθέντων στην Κίνα E-1472/06 

István Pálfi ∆έουσα χρήση της προενταξιακής οικονοµικής ενίσχυσης στη 
Ρουµανία και στη Βουλγαρία 

P-1473/06 

Joseph Muscat Ειρηνικές διαδηλώσεις P-1474/06 

Richard Corbett Έργο ανάπτυξης λιµένα σκαφών αναψυχής στο Whitby Upper 
Harbour 

E-1475/06 

Linda McAvan Ανθρώπινα απόβλητα και λύµατα στις ζωοτροφές E-1476/06 

Péter Olajos Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η ΕΕ, προκειµένου να υποστηρίξει 
τους γεωργοπεριβαλλοντικούς ακτιβιστές στην Ουγγαρία; 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Στάση της Επιτροπής για τον σουηδικό οργανισµό εργατικής 
κατοικίας 

E-1478/06 

Glyn Ford Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρίας Hygrade στο Chard, 
Somerset και στο Chippenham, Wiltshire 

P-1479/06 

Glyn Ford Εκκρεµείς υποθέσεις διακρατικών υιοθεσιών στη Ρουµανία E-1480/06 

Glyn Ford Παλιρροϊκή ενέργεια E-1481/06 

Glyn Ford Χρηµατοδότηση για την ανανεώσιµη ενέργεια για την περίοδο 
2000-2005 

E-1482/06 

Hélène Goudin Βλαβερά φυτοφάρµακα E-1483/06 

Hélène Goudin Αλιευτική συµφωνία της ΕΕ µε τη Σενεγάλη E-1484/06 

Hélène Goudin Προστατευµένοι οικότοποι και είδη στην ΕΕ P-1485/06 

Rebecca Harms Επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το ατύχηµα του 
πυρηνικού σταθµού στο Τσερνοµπίλ το 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli και 
Evangelia Tzampazi 

Οι δαπάνες της ∆ΕΗ για την αγορά ρύπων E-1487/06 

Jill Evans Αυτόκλητες τηλεφωνικές κλήσεις E-1488/06 

Mary McDonald Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσεως για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας E-1489/06 

Mary McDonald Χρηµατοδότηση του ευρωπαϊκού Σχεδίου ∆ράσεως για τη σχέση 
περιβάλλοντος και υγείας 

E-1490/06 

Mary McDonald Απασχολούµενες γυναίκες και παιδική φροντίδα E-1491/06 

Mary McDonald Βιοκαύσιµα E-1492/06 

Mary McDonald Κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις E-1493/06 

Mary McDonald Η Λευκή βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας και η 
ιρλανδική γλώσσα 

E-1494/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Mary McDonald Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία REACH E-1495/06 

Mary McDonald ∆ιαδικασία επιλογής τοποθεσιών για εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων 

E-1496/06 

Mary McDonald Ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική E-1497/06 

Mary McDonald Ειδικές ζώνες διατήρησης E-1498/06 

Mary McDonald Κοινή αλιευτική πολιτική E-1499/06 

Chris Davies Εκτροφή χοίρων και καλή µεταχείριση των ζώων E-1500/06 

Chris Davies Ενηµέρωση των καταναλωτών για τα αβγά E-1501/06 

Chris Davies Οδηγία σχετικά µε τις όρνιθες ωοπαραγωγής E-1502/06 

Chris Davies ∆ιαπραγµατεύσεις στον ΠΟΕ και καλή µεταχείριση των ζώων E-1503/06 

Camiel Eurlings ∆ράση από την ΕΕ και κοινή ευρωπαϊκή δράση στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την υποστήριξη των ειρηνικών διαδηλωτών που τελούν 
υπό σύλληψη στο Μινσκ 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Ανεξαρτησία και ακεραιότητα της δικαστικής εξουσίας στη 
Ρουµανία 

P-1505/06 

Maria Matsouka Επιπτώσεις του γαλλικού νόµου σχετικά µε τη σύµβαση πρώτης 
απασχόλησης: κοινωνικές συγκρούσεις και επιδείνωση της 
αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Καθεστώς της Χαµάς P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Συγχρηµατοδότηση για µέτρα της αγοράς στο πλαίσιο της ΚΓΠ E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των έργων 
κατασκευής του εξωτερικού λιµανιού της Punta Langosteira στη La 
Coruña (Γαλικία, Ισπανία) 

E-1509/06 

Daniel Caspary ∆ίωξη χριστιανών στη Βηθλεέµ E-1510/06 

Daniel Caspary ∆ίωξη χριστιανών στη Βηθλεέµ E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Ευρωπαικό Σύνταγµα και δηλώσεις Πολωνού Προέδρου E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Σύµβαση Πρώτης Απασχόλησης και επεισόδια στην Γαλλία E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Μόλυνση του περιβάλλοντος E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιαδικασία διαγωνισµών για συµβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis και 
Katerina Batzeli 

∆ιαπραγµατεύσεις για την εύρεση λύσης στο θέµα των 
Ολυµπιακών Αερογραµµών 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Επίσκεψη της τρόικας των πρεσβευτών της ΕΕ στη ∆υτική 
Παπουασία 

E-1517/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Margrietus van den Berg Επίσκεψη της τρόικας των πρεσβευτών της ΕΕ στη ∆υτική 
Παπουασία 

E-1518/06 

Avril Doyle Μεταφορά αποβλήτων από το ∆ουβλίνο στην ηπειρωτική Ευρώπη E-1519/06 

Mary McDonald Πρόσβαση σε δωρεάν ευεργέτηµα πενίας E-1520/06 

James Elles Αίτηση για τη συνέχιση της απαλλαγής του Ηνωµένου Βασιλείου 
από την επιβολή ολόκληρου του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης 
στο κόκκινο ντίζελ για χρήστες σκαφών αναψυχής δυνάµει της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου 

E-1521/06 

Bart Staes Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία - ∆ολοφονία των Ferho και 
Fatim Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Ενίσχυση της υδροδότησης στην Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις για τους πληθυσµούς που έχουν πληγεί από δασικές 
πυρκαγιές 

E-1524/06 

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις για τα προγράµµατα βυθοκόρησης και 
απορρύπανσης στην Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Καταπολέµηση της εκµετάλλευσης των πορτογάλων εργαζοµένων 
στις Κάτω Χώρες και σε άλλες χώρες 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo Κοινοτική χρηµατοδότηση για την κατασκευή ενός κυκλικού 
κόµβου στον αυτοκινητόδροµο IC 27 

E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Πιθανή εµπορία εκποµπών οξειδίων του αζώτου (NOx) E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Άρνηση χορήγησης του Temodal σε βρετανούς πολίτες E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Ισότητα στην υγειονοµική περίθαλψη E-1530/06 

Roberto Musacchio Τουριστικός λιµένας Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Ολοκλήρωση της τεχνητής λίµνης Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Βελτίωση της υποδοµής του αλιευτικού λιµένα του Portimão/Lagoa 
και στήριξη των αλιέων 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Προστασία του ποταµού Arade E-1534/06 

Willy Meyer Pleite ∆ολοφονία στην Τουρκία των γονέων του Προέδρου του 
Κουρδικού Ινστιτούτου των Βρυξελλών 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Ο σολοµός εκτροφής Νορβηγίας απειλεί την επιβίωση του άγριου 
σολοµού 

E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Καθυστέρηση του βελγικού κράτους στη µεταφορά στο εσωτερικό 
δίκαιο της οδηγίας 2002/49/EΚ 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παρέµβαση των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων στην υπόθεση του Abdul Rahman 

E-1539/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Adriana Poli Bortone ∆ασµοί αντιντάµπινγκ σε είδη υπόδησης από την Κίνα και το 
Βιετνάµ 

E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής E-1541/06 

Mairead McGuinness Επιπτώσεις της οδηγίας για τα βιοκτόνα προϊόντα σ' εκείνους που 
ασκούν το επάγγελµα του ταριχευτή 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Κοινοποίηση της µελέτης επί των πολλαπλών καρκινογόνων 
επιδράσεων της ασπαρτάµης στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων και την Επιτροπή: προστασία της 
δηµόσιας υγείας 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο και προάσπιση των νόµιµων 
δικαιωµάτων των Σαχραουί 

P-1544/06 

Marcello Vernola Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών - µεταφορές τµηµάτων E-1545/06 

Bart Staes Κατάσταση στην Αιθιοπία E-1546/06 

Witold Tomczak Απαγόρευση των εξαγωγών πολωνικών προϊόντων στη Ρωσία και 
την Ουκρανία 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και οι 
περιφέρειες "στατιστικών επιπτώσεων", όπως η Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro Η βιοµηχανία διακοσµητικών λίθων E-1549/06 

Pedro Guerreiro Η σιδηροδροµική γραµµή Sado στην Πορτογαλία E-1550/06 

Pedro Guerreiro Κατάσταση του τοµέα διακοσµητικών λίθων E-1551/06 

Pedro Guerreiro Κατάσταση του τοµέα διακοσµητικών λίθων (µαρµάρων) στο 
Alentejo 

E-1552/06 

Pedro Guerreiro Συνοριακή γέφυρα του ποταµού Guadiana για τη σύνδεση 
Alcoutim και Sanlúcar 

E-1553/06 

Pedro Guerreiro Χρηµατοδότηση των σχεδίων για την αποκατάσταση των 
ιχθυαποθεµάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και η 
χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και οι 
περιφέρειες "στατιστικών επιπτώσεων", όπως η Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Ανησυχία για τους πορτογάλους υπηκόους που επαναπατρίζονται 
από τον Καναδά 

E-1557/06 

Henrik Lax Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Ζηµιές από τις πληµµύρες στην Ελλάδα P-1559/06 

Gitte Seeberg Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Σρι Λάνκα P-1560/06 

James Nicholson Θρησκευτική ελευθερία στην Ινδονησία P-1561/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Marc Tarabella Κακοδιαχείριση πιστώσεων προοριζόµενων για προγράµµατα 
στήριξης της πολιτικής για τους καταναλωτές 

P-1562/06 

José García-Margallo y 
Marfil και Cristina 
Gutiérrez-Cortines 

Η παρούσα κατάσταση του προγράµµατος EAU E-1563/06 

Gitte Seeberg Μεταφορά ζώων E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ από τις Ελληνικές αρχές E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos ∆ιασφάλιση της ανθρώπινης υγείας E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Προώθηση, προετοιµασία , τρόπος λειτουργίας της νέας  
πρωτοβουλίας JEREMY 

E-1567/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1568/06 

Chris Davies Φοινικέλαιο E-1569/06 

Chris Davies Οδηγία για τον "οικολογικό σχεδιασµό" E-1570/06 

Avril Doyle Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για συνεργατικά ερευνητικά 
προγράµµατα µε αναπτυσσόµενες χώρες 

E-1571/06 

Avril Doyle Κοινοποίηση των συστατικών των προϊόντων καπνού E-1572/06 

Sajjad Karim ∆ιακρίσεις σε βάρος της κοινότητας των Ροµ στη Ρουµανία E-1573/06 

Monica Frassoni και 
άλλοι 

Αεροδρόµιο "Malpensa 2000" - Καταγγελία 5129/01 - Αίτηση για 
µη περάτωση της διαδικασίας 

E-1574/06 

Frieda Brepoels Πρότυπο ΙSO (∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης) για τον καπνό 
για στρίψιµο 

E-1575/06 

Andrzej Szejna Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών P-1576/06 

Czesław Siekierski Ενίσχυση του τοµέα των πουλερικών P-1577/06 

Richard Corbett Ενιαία αγορά αυτοκινήτων E-1578/06 

Peter Skinner ∆ιακοπή του καπνίσµατος E-1579/06 

Peter Skinner Πολιτική για την καταπολέµηση του καπνίσµατος E-1580/06 

Erik Meijer Ενδεχόµενη ευρωπαϊκή απαγόρευση στην εισαγωγή ξυλείας 
παράνοµης υλοτόµησης από χώρες εκτός της ΕΕ 

E-1581/06 

Chris Davies ∆ιεύρυνση της Ευρωζώνης - Γρουσούζικο 13 P-1582/06 

Robert Evans Κανονισµοί της FIFA για τους διεθνείς παίκτες P-1583/06 

Paul van Buitenen Απαίτηση δοκιµασίας ικανότητας καρκινογένεσης σε πρόσθετα 
τροφίµων, δηλαδή της ασπαρτάµης πριν επιτραπεί η κυκλοφορία 
της στην αγορά της ΕΕ 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Επιδοτήσεις ορεινών εκµεταλλεύσεων E-1585/06 
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Timothy Kirkhope Εθνικά µονοπώλια στις Κάτω Χώρες P-1586/06 

Carl Schlyter Απαγόρευση προϊόντων από φώκιες P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην ΕΕ που πλήττουν την 
οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου 

E-1588/06 

Charles Tannock και 
Peter Skinner 

Ισχυρισµοί για διακρίσεις κατά των µη βελγικών πρατηρίων της ΕΕ 
που επιθυµούν να λειτουργούν τις Κυριακές στο Βέλγιο 

E-1589/06 

Esther Herranz García Μεταποιηµένη ντοµάτα P-1590/06 

Paulo Casaca Στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Κανόνες για τις ακροάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk Εκµετάλλευση από την ΕΕ των ιατρών και των νοσηλευτών του 
τρίτου κόσµου 

E-1593/06 

Paulo Casaca Φυλακισµένοι χωρίς δικαστική απόφαση στη Συρία E-1594/06 

Guido Sacconi Πρόγραµµα Life και στόχοι του προγράµµατος "Ολοκληρωµένη 
Αποκατάσταση των φρεατίων αγρών που τροφοδοτούνται από τον 
ποταµό Serchio Wellfir" 

P-1595/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Υπόθεση ανταγωνισµού - Microsoft P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Χρησιµοποίηση εµπορικών πινακίδων κυκλοφορίας και εισαγωγή 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-1597/06 

Jan Mulder Οδηγίες όσον αφορά τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και των 
φυσικών οικοτόπων και ακύρωση της άδειας διανοµής για µύδια 
που εισήχθησαν στο ανατολικό Escaut (Κάτω Χώρες) 

E-1598/06 

Véronique Mathieu Κρίση της γρίπης των πτηνών, διαχρονικότητα του κυνηγιού στην 
Ευρώπη και πιθανές απειλές για τη διατήρηση των πληθυσµών 
αγρίων πτηνών 

P-1599/06 

Marcin Libicki ∆ήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την προσφυγή 
της Πολωνίας κατά της απόφασης της Επιτροπής να επιτρέψει τη 
συγχώνευση των τραπεζών Pekao SA και BPH, και την απειλή εις 
βάρος της ανεξαρτησίας της Εθνικής Τράπεζας Πολωνίας, NBP 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Κυκλικές απάτες που σχετίζονται µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας E-1601/06 

Gabriele Stauner Ο ρόλος της OLAF στην καταπολέµηση της κυκλικής απάτης που 
σχετίζεται µε τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα E-1604/06 

Graham Watson, 
Annemie Neyts-
Uyttebroeck και Cecilia 
Malmström 

Συρία: σύλληψη του φιλειρηνικού ακτιβιστή Kamal al-Labwani 
κατά την επιστροφή του στη ∆αµασκό 

E-1605/06 
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Graham Watson, 
Annemie Neyts-
Uyttebroeck και Cecilia 
Malmström 

Συρία: σύλληψη του φιλειρηνικού ακτιβιστή Kamal al-Labwani 
κατά την επιστροφή του στη ∆αµασκό 

E-1606/06 

Catherine Stihler Οδήγηση στην αριστερή πλευρά E-1607/06 

Frieda Brepoels Οικονοµική σηµασία του τουρισµού στην Ευρώπη E-1608/06 

Marcin Libicki ∆ηµιουργία ενός προγράµµατος ενίσχυσης από την Επιτροπή για 
τους φοιτητές που διώκονται από τη Λευκορωσία 

E-1609/06 

Marcin Libicki ∆ηµιουργία ενός προγράµµατος ενίσχυσης από την Επιτροπή για 
τους φοιτητές που διώκονται από τη Λευκορωσία 

E-1610/06 

Ivo Belet Η ανεξαρτησία των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου P-1611/06 

Dirk Sterckx Τα γλωσσικά τµήµατα των ευρωπαϊκών σχολείων P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet ∆ωρεάν καθολική πρωτοβάθµια εκπαίδευση E-1613/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Στοιχεία της Eurostat για τις συντάξεις στην ΕΕ E-1614/06 

Roberta Angelilli Προστασία των εργαζοµένων στα αλιευτικά σκάφη από τους 
κινδύνους µόλυνσης από τη γρίπη των πτηνών 

E-1615/06 

Roberta Angelilli ∆ιατήρηση θέσεων εργασίας όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της 
εταιρείας "Tirrenia Spa" 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Κονδύλια για µαθήµατα προηγµένης κατάρτισης στην περιοχή 
Cinquina της Ρώµης 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Κονδύλια για µια αθλητική οργάνωση µε ηθικούς και κοινωνικούς 
σκοπούς 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση για την προώθηση της περιοχής Sabina στην 
κεντρική Ιταλία 

E-1619/06 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση της έκδοσης περιοδικού για την προώθηση µιας 
νέας κουλτούρας για το νερό 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini "Fritz" και ελευθερία E-1621/06 

Jamila Madeira Εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής 
µέριµνας 

E-1622/06 

Jamila Madeira Εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής 
µέριµνας 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Συµπληρωµατική ερώτηση σχετικά µε πρόστιµα για ιδιοκτήτες 
µεταφορικών εταιρειών στη Γερµανία 

P-1624/06 

Adam Gierek Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας P-1625/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Εθνικά µέτρα για τη µεταφορά των οδηγιών σχετικά µε την 
απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις 

E-1626/06 
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José García-Margallo y 
Marfil 

Εθνικά µέτρα για την εφαρµογή των οδηγιών σε εταιρείες E-1627/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Εθνικά µέτρα για τη µεταφορά των οδηγιών σχετικά µε τη 
φορολογία και την τελωνειακή ένωση 

E-1628/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Εθνικά µέτρα για τη µεταφορά των οδηγιών στους τοµείς της 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας 

E-1629/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κατάσταση της κοινοποίησης των εθνικών µέτρων εφαρµογής των 
οδηγιών σχετικά µε το περιβάλλον 

E-1630/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κατάσταση της κοινοποίησης των εθνικών µέτρων εφαρµογής των 
οδηγιών σχετικά µε την εσωτερική αγορά 

E-1631/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κατάσταση της κοινοποίησης των εθνικών µέτρων εφαρµογής των 
οδηγιών σχετικά µε την υγεία και την προστασία των καταναλωτών 

E-1632/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κατάσταση της κοινοποίησης των εθνικών µέτρων εφαρµογής των 
οδηγιών σχετικά µε την κοινωνία της πληροφορίας 

E-1633/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κατάσταση της κοινοποίησης των εθνικών µέτρων εφαρµογής των 
οδηγιών σχετικά µε τους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Ισοπροπυλθειοξανθόνη (ITX) στα τρόφιµα E-1635/06 

Feleknas Uca Θρησκευτική ελευθερία των Γεζιτών στην Τουρκία E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Έκδοση χαρτονοµισµάτων 0,50, 1 και 2 ευρώ E-1637/06 

Chris Davies Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από µηχανοκίνητα οχήµατα E-1638/06 

James Allister Εκκλησιαστικά όργανα E-1639/06 

Péter Olajos Ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέµηση της παραγωγής παράνοµης 
ξυλείας στη Ρουµανία 

E-1640/06 

Paulo Casaca Φορολόγηση του τσαγιού E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Eγνατία Οδός P-1642/06 

Pierre Jonckheer Πρόσληψη του κ. Wathelet, πρώην δικαστή στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  να υπερασπισθεί την Microsoft σε 
υπόθεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 
κατά της Επιτροπής 

P-1643/06 

Romano La Russa Πρόντι και KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Πρόντι και KGB P-1645/06 

María Ayuso González Οδηγία 2000/35/ΕΚ σχετικά µε την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Τέλη ιατρικής περίθαλψης στις αναπτυσσόµενες χώρες P-1647/06 
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Sophia in 't Veld ∆ιαβίβαση των δεδοµένων των επιβατών προς τις ΗΠΑ µε στόχο 
την πρόληψη της εξάπλωσης µεταδοτικών ασθενειών όπως είναι η 
γρίπη των πτηνών. 

P-1648/06 

Jules Maaten Ο ιός της γρίπης των πτηνών στα ύδατα κολύµβησης P-1649/06 

Iratxe García Pérez Συµβατότητα του ∆ιατάγµατος 189/1997 της Καστίλης και Λεόν µε 
την οδηγία 2001/77/ΕΚ 

P-1650/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Τα εσπεριδοειδή και οι πρακτικές των επιχειρήσεων "hard 
discount" 

E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Αρχές ιχνηλασιµότητας της Επιτροπής του Codex Alimentarius E-1652/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Κατασκευή εργοστασίου φυσικού αερίου στον λιµένα της Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Εχθρική δράση κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βάσει του 
νόµου Helms-Burton 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας από την κατασκευή 
διυλιστηρίου πετρελαίου στην Extremadura (Ισπανία) 

E-1655/06 

Mogens Camre Η δράση της Επιτροπής κατά του µονοπωλίου της Microsoft E-1656/06 

Mogens Camre Συµµόρφωση της Microsoft µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 
απόφασης της Επιτροπής του Μαρτίου του 2004 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Xρηµατοδοτήσεις από τον αναπτυξιακό νόµο στην Ελλάδα E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Περίεργη ερµηνεία από τον Επίτροπο Olli Rehn των γραφοµένων 
σε έκθεση που συνέταξε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στα 
Σκόπια 

E-1659/06 

Maria Matsouka H Eλλάδα αποµακρύνεται από τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας - ∆ραµατικές καθυστερήσεις στην προαγωγή της 
τεχνολογικής γνώσης 

E-1660/06 

Graham Watson Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σιγκαπούρη E-1661/06 

Ashley Mote Παράνοµη η πολιτική προπαγάνδα σε µαθητές στο Ηνωµένο 
Βασίλειο 

E-1662/06 

Ashley Mote Σιδηροδροµικές υπηρεσίες της νότιας ακτής της Αγγλίας E-1663/06 

Ashley Mote Πληρωµές γεωργικών επιδοτήσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο E-1664/06 

Paul Verges Μεταρρύθµιση της ΚΟΑ για τη ζάχαρη E-1665/06 

Hélène Flautre και Pierre 
Jonckheer 

∆ιώρυγα Σηκουάνα-Escaut E-1666/06 

Cristiana Muscardini και 
άλλοι 

∆ηλώσεις του κ. Batten, βουλευτή του EΚ E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Οπλισµένοι συνοδοί πτήσεων E-1668/06 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

30 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ilda Figueiredo ∆ικαιώµατα των αγροµισθωτών E-1669/06 

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις εις βάρος των πορτογάλων εργαζοµένων στις Κάτω 
Χώρες 

E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Αποτέφρωση νεκρών E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Αποτέφρωση νεκρών E-1672/06 

Alfonso Andria Τέταρτο ευρωπαϊκό σχολείο στο Laeken P-1673/06 

Lapo Pistelli Ευρωπαϊκά σχολεία Βρυξελλών - Εγγραφές P-1674/06 

Mogens Camre Περιοριστικά µέτρα της Τουρκίας σχετικά µε την κυπριακή 
θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία 

E-1675/06 

Mogens Camre Επιπτώσεις της στάσης της Τουρκίας προς την Κύπρο E-1676/06 

Michl Ebner Τρανσλιπαρά οξέα E-1677/06 

Herbert Bösch Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρουµανία E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 2000/78/EK στις ελληνικές Ένοπλες 
∆υνάµεις 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Kυκλοφορία I.X.µε κοινοτικούς αριθµούς κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα 

E-1680/06 

Andres Tarand και Reino 
Paasilinna 

Προστασία της Βαλτικής Θάλασσας από πετρελαιοκηλίδες E-1681/06 

Marcello Vernola Καταστροφές των τούρκων στην Κύπρο P-1682/06 

Paul van Buitenen ∆ηµοσίευση των συµπερασµάτων της ΕΑΑΤ σχετικά µε τις 
καρκινογόνες ιδιότητες της απαρτίωσης, πριν από οιαδήποτε 
απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση της εν λόγω 
γλυκαντικής ουσίας στα τρόφιµα 

P-1683/06 

Dorette Corbey ∆ηµοσίευση της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης 
των αλιευτικών συµφωνιών µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών 

P-1684/06 

Daniel Caspary Ένταξη στον ΠΟΕ και εµπορική συµφωνία µε τη Σαουδική Αραβία E-1685/06 

Jutta Haug και Karin Jöns Άρθρο ΙΙ.5.1 Γνωστοποίηση των γενικών διατάξεων για τις 
συµφωνίες οικονοµικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινοβουλίων E-1687/06 

Catherine Stihler Απαγορεύσεις καπνίσµατος E-1688/06 

Catherine Stihler Τα άλογα και η ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση E-1689/06 

Catherine Stihler Αγορά φρούτων και λαχανικών µέσω του ∆ιαδικτύου E-1690/06 

Chris Davies Η Κύπρος και οι Ολυµπιακοί Αγώνες E-1691/06 

Daniel Hannan Οδηγία σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση E-1692/06 
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Daniel Hannan Οδηγία σχετικά µε τον περιορισµό στη χρήση ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 

E-1693/06 

Frédérique Ries Καθιέρωση του αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 από τα 
κράτη µέλη 

E-1694/06 

Paul van Buitenen Συνέπειες ενεργειών ασυµβίβαστων µε τα καθήκοντα που έχουν 
ανατεθεί σε µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges Κατάσταση των ευρωπαϊκών σχολείων, κατόπιν της έκθεσης του 
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή, µετά την καταγγελία που υποβλήθηκε 
κατά των ευρωπαϊκών σχολείων 

E-1696/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1697/06 

Erik Meijer Η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς λεωφορείων σε 
επικίνδυνα δροµολόγια σε µια υποψήφια προς ένταξη χώρα και οι 
σχετικές υφιστάµενες διατάξεις που ισχύουν εντός της ΕΕ 

E-1698/06 

Erik Meijer Ταχεία αφαίρεση διαβατηρίων χωρίς να παρέχεται εξήγηση στους 
κατόχους τους και ενδεχόµενο κλοπής λόγω της καθυστερηµένης 
επιστροφής από τη ρουµανική µεθοριακή αστυνοµία 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos ∆ηµόσιες Συµβάσεις P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Εξαφανίσεις στην Αλγερία E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Εξαφανίσεις στην Αλγερία E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Χρήση βίας από τη µαροκινή αστυνοµία E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Υπηρεσίες συµβούλου για τη Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Υπηρεσίες συµβούλου για τη Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde Συνεισφορές της ΕΕ σε κινήµατα, οργανώσεις, οµάδες πίεσης και 
οµάδες προβληµατισµού 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde ∆ήλωση δώρων E-1712/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis Γραφείο της ΕΕ στα κατεχόµενα της Κύπρου E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Kάλυψη ευρωπαϊκών θεµάτων από δηµοσιογράφους E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Ενεργειακή εκπαίδευση E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Ευρωπαϊκή µηχανή αναζήτησης E-1716/06 

Roberto Musacchio και 
Giulietto Chiesa 

Αποτελέσµατα του Τέταρτου Παγκόσµιου Φόρουµ για το Νερό 
στην Πόλη του Μεξικού (16 µε 22 Μαρτίου 2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Υπέρµαχος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Λευκορωσία P-1718/06 

Roberta Angelilli Πιθανή παράβαση εκ µέρους του ∆ήµου της Ρώµης της νοµοθεσίας 
περί δηµοσίων συµβάσεων και ανταγωνισµού 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Τα τυχερά παιχνίδια και οι εθνικές ρυθµίσεις εντός της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ 

P-1720/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Έργο κατασκευής διυλιστηρίου πετρελαίου στην Extremadura E-1721/06 

Andreas Mölzer Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Ρουµανία E-1722/06 

Andreas Mölzer Πασχαλινές συµφωνίες για τη βενζίνη E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Εισφορά επιτοκίων σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο 128/1975 E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Πολιτική των πανεπιστηµίων στην ΕΕ E-1725/06 

Chris Davies Προστασία της βιοποικιλότητας εντός της Ευρώπης E-1726/06 

Roberta Angelilli Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών στην εργασία E-1727/06 

Ivo Belet Ιστορικά αεροσκάφη E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Έρευνες για τα εγκεφαλικά επεισόδια E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Συντονισµός µεταξύ του εβδόµου προγράµµατος πλαισίου για 
επιστηµονική έρευνα και του προγράµµατος  για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία µε τα διαρθρωτικά ταµεία 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Παράνοµες Υποκλοπές Τηλεφωνικών Συνοµιλιών P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Αεροναυτιλιακά τέλη E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Πορτογαλία: γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Αγροτική ανάπτυξη 2000-2006 - Ατζέντα 2000 E-1734/06 

Jean Lambert Η υπόθεση Somchai Neelaphaijit και Somchai. P-1735/06 

Hélène Goudin Επισήµανση βιολογικών προϊόντων P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Μόλυνση βιολογικών τροφίµων P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Τροποποιηµένη πρόταση για το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες P-1738/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Willy Meyer Pleite Έκθεση σχετικά µε την οδηγία για τα λύµατα στην περιοχή της 
Βαλένθια (Ισπανία) 

E-1739/06 

Helmuth Markov Επιστροφή των επιχορηγήσεων που χρησιµοποιήθηκαν 
αδικαιολόγητα στον τοµέα των επιχειρήσεων ρυµουλκικών 
εργασιών λιµένος 

E-1740/06 

Rolf Berend και άλλοι Το θέµα των κορµοράνων - Μέτρα εκφοβισµού στην Ευρώπη E-1741/06 

Edit Herczog Εµπορικό απόρρητο και διαλειτουργικότητα E-1742/06 

Sajjad Karim Κατάσταση της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της Σρι 
Λάνκα 

E-1743/06 

Caroline Lucas και Raül 
Romeva i Rueda 

Αλιεία στη ∆υτική Σαχάρα - συµπληρωµατική ερώτηση E-1744/06 

Caroline Lucas και Raül 
Romeva i Rueda 

Aλιεία στη ∆υτική Σαχάρα - συµπληρωµατικές ερωτήσεις E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Καταστατικό του ευρωπαϊκού σωµατείου E-1746/06 

Roberta Angelilli Εικαζόµενη παράνοµη συµπεριφορά της εταιρείας Unilever σχετικά 
µε την παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων για την προστασία 
των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταφοράς µονάδων του οµίλου 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Πρόληψη της διασποράς µη βιοαποικοδοµήσιµων προϊόντων 
καθηµερινής χρήσης στο περιβάλλον 

E-1748/06 

Othmar Karas Συγχωνεύσεις στον ενεργειακό τοµέα της ΕΕ P-1749/06 

Heide Rühle και Cem 
Özdemir 

Η κατάσταση των προσφύγων από τη Νοτιοανατολική Τουρκία και 
τα προβλήµατα κατά την επιστροφή στα χωριά τους 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Kαµένα δάση στην Ελλάδα E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Ζηµίες της Ολυµπιακής Αεροπορίας από την εγκατάστασή της στο 
αεροδρόµιο των Σπάτων και αιτιολογηµένη γνώµη για επιστροφή 
κρατικών ενισχύσεων από την ΟΑ 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Παραίτηση υπευθύνου για το Γ' ΚΠΣ στην Ελλάδα E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες για κυβερνητικό στέλεχος στην Ελλάδα και προστασία 
του ∆άσους Συγγρού στην Αθήνα 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη και ο ρόλος του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

E-1755/06 

Mairead McGuinness Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαίωµα ψήφου στις εθνικές εκλογές E-1756/06 

Kartika Liotard Πιθανές µεταφορές πυρηνικών αποβλήτων από την ΕΕ στη Ρωσία E-1757/06 

Hiltrud Breyer Ενσωµάτωση οκτώ χηµικών ουσιών στο Παράρτηµα 1 της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ 

P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Ενδεχόµενες κυρώσεις έναντι της ισπανικής κυβέρνησης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2004/2031 

E-1759/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Willy Meyer Pleite Κατάλογος των ισπανικών δήµων που εµπλέκονται στη διαδικασία 
επί παραβάσει 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite ∆ιαδικασία επί παραβάσει της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σχετικά µε 
τους ισπανικούς οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000 
κατοίκων 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Σλοβένικα σύµβολα για το νόµισµα του ευρώ E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Αντικρουόµενες απόψεις της Επιτροπής για τη θρησκευτική 
ελευθερία στην Τουρκία 

E-1763/06 

Michl Ebner Οδηγία του Συµβουλίου / ζωολογικοί κήποι E-1764/06 

Paulo Casaca Συνθήκες που αφορούν τους Ευρωπαίους που µετανάστευσαν στον 
Καναδά 

E-1765/06 

Bruno Gollnisch Καρτέλ βιοµηχανικών σακουλών - Κύρωση επιβληθείσα στις 30 
Νοεµβρίου 2005 

P-1766/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Απόσυρση της πρότασης για εναρµόνιση των απαγορεύσεων 
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ 

P-1767/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1768/06 

Paulo Casaca Παράβαση των διεθνών νοµικών διατάξεων για την απαγόρευση 
των παρασυρόµενων διχτυών 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Ελευθερία άσκησης του δικαιώµατος ψήφου - Καταγγελία 
παράτυπης διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο εξωτερικό επ' ευκαιρία 
των βουλευτικών εκλογών του 2006 στην Ιταλία 

P-1770/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven και 
Hiltrud Breyer 

Προγραµµατισµένες επενδύσεις για την επέκταση χρυσωρυχείου 
στο Chelopech της Βουλγαρίας 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Οι προστατευτικές πολιτικές της ΕΕ E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Η αντιµετώπιση των αιτούντων άσυλο E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Προφυλακίσεις E-1774/06 

Eva Lichtenberger Τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας του πυρηνικού σταθµού 
Temelin της συµφωνίας του Melk 

P-1775/06 

Norbert Glante Καταχρηστική χορήγηση τοµέων .eu P-1776/06 

Jana Hybášková Χρηµατοδότηση του προγράµµατος για την Οδική Ασφάλεια από 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Πολυµερείς διαπραγµατεύσεις για τα µη αγροτικά προϊόντα και 
τους µη δασµολογικούς φραγµούς 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa ∆ιορισµός απεσταλµένου της ΕΕ στη Βιρµανία E-1779/06 

Proinsias De Rossa Επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και 
των πιστωτικών ιδρυµάτων 

E-1780/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Καταναγκαστική πορνεία E-1781/06 

Proinsias De Rossa Καταναγκαστική πορνεία E-1782/06 

Proinsias De Rossa Στρατηγικές για την παράταση του επαγγελµατικού βίου E-1783/06 

Proinsias De Rossa Οδηγία για τα βιοκτόνα και την ταρίχευση E-1784/06 

Proinsias De Rossa Χρυσές µετοχές E-1785/06 

Proinsias De Rossa Η επίδραση του θορύβου των αεροσκαφών στην ικανότητα των 
παιδιών να κατανοούν κείµενα 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Επιτροπή ειδικών υπηρεσιών στέγασης E-1787/06 

Proinsias De Rossa ΦΠΑ στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες E-1788/06 

Proinsias De Rossa Η εφαρµογή της οδηγίας περί φυλετικών διακρίσεων από την 
Ιρλανδία 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Το πρόγραµµα Daphne και τα ιδρύµατα παιδικής µέριµνας E-1790/06 

Proinsias De Rossa Πολυθρησκευτική εκπαίδευση E-1791/06 

Proinsias De Rossa Το καθεστώς για τη ζάχαρη και οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων E-1792/06 

Proinsias De Rossa ∆ροµολόγια σιδηροδρόµων για την καθηµερινή µετακίνηση προς 
και από τον τόπο εργασίας 

E-1793/06 

Proinsias De Rossa Η σύµβαση της ∆ΟΕ σχετικά µε τα ιδιωτικά γραφεία 
διαµεσολάβησης για την ανεύρεση εργασίας 

E-1794/06 

Proinsias De Rossa Οι Συµβάσεις αριθ. 87 και αριθ. 98 της ∆ΟΕ E-1795/06 

Proinsias De Rossa Οδηγίες για την ασφάλιση ζωής και την ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Χρηµατοδότηση για διαπολιτισµικό κέντρο E-1797/06 

Proinsias De Rossa Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων E-1798/06 

Proinsias De Rossa Χρηµατοδότηση ΜΚΟ ανάπτυξης µε έδρα την Ιρλανδία E-1799/06 

Proinsias De Rossa Εµβάσµατα των εργαζοµένων E-1800/06 

Proinsias De Rossa Συστάσεις για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων E-1801/06 

Richard Corbett Συνταξιοδοτικά συστήµατα του Ηνωµένου Βασιλείου E-1802/06 

Mario Borghezio ∆ίωξη της µειονότητας των χριστιανών κοπτών στην E-1803/06 

Mario Borghezio ∆ίωξη της µειονότητας των χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο E-1804/06 

Margrietus van den Berg ∆εσµευτικές διατάξεις για τις δοκιµές φαρµάκων στο εξωτερικό E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Το θέµα των παιδιών Σαχράουι της ∆υτικής Σαχάρας P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Ποιότητα υδάτων κολύµβησης στην Ελλάδα E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Έλεγχος στις εισαγωγές ζώων και ζωοτροφών στην Ελλάδα E-1808/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Nikolaos Vakalis Η ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση της χρήσης χαρτιού και 
της ανακύκλωσής του 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis Εκποµπές CO2 από τα αυτοκίνητα E-1810/06 

Roberta Angelilli Αδυναµία της Κροατίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
σύµφωνα µε τις Συνθήκες Osimo και Ρώµης 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Αναγνώριση από την Κροατία της ευθύνης για τη µαζική σφαγή 
ιταλικού πληθυσµού 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Απευθείας ανάθεση σύµβασης από τον δήµο της Ρώµης στην 
εταιρία Zètema χωρίς δηµόσια διαδικασία υποβολής προσφορών 

E-1813/06 

Erik Meijer Περιορισµένες δυνατότητες χρήσης του ευρωπαϊκού εισιτηρίου 
InterRail για τις ευρωπαϊκές σιδηροδροµικές γραµµές και 
δυνατότητες προσέλκυσης νέων κατηγοριών ταξιδιωτών 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Προσωρινές άδειες οδήγησης E-1815/06 

Proinsias De Rossa Οδηγοί ηλικίας άνω των 70 ετών E-1816/06 

Proinsias De Rossa Οδηγία ΑΗΕΕ E-1817/06 

Proinsias De Rossa Πρόταση για την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στο 
βόρειο ∆ουβλίνο 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Ηλικία συνταξιοδότησης E-1819/06 

Proinsias De Rossa Πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης E-1820/06 

Proinsias De Rossa Απόφαση του ∆ΕΚ της 8ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την άδεια 
ασθενείας στην υπόθεση C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Γραµµές βοήθειας για παιδιά στην Ευρώπη E-1822/06 

Proinsias De Rossa Λεωφορεία του ∆ουβλίνου E-1823/06 

Proinsias De Rossa Σπουδαστικές υποτροφίες και δάνεια E-1824/06 

Proinsias De Rossa Αλίευση µε δίκτυα επιφανείας E-1825/06 

Proinsias De Rossa Οδηγία καθολικής υπηρεσίας, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές 
υπηρεσίες διαδικτύου 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa ∆ηµόσιες υπηρεσίες λεωφορείων και κοινοτική νοµοθεσία για τον 
ανταγωνισµό 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Αυτοκτονίες E-1828/06 

Proinsias De Rossa Οδηγία καθολικής υπηρεσίας και σύνδεση µε το δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Σχέδιο οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση E-1830/06 

Proinsias De Rossa Σχέδια κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για το ∆ουβλίνο E-1831/06 

Proinsias De Rossa Έρευνες σχετικά µε τα οδικά ατυχήµατα E-1832/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Οδηγία σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύµατος στο ∆ουβλίνο 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Τέλη αεροδροµίου E-1834/06 

Proinsias De Rossa ∆εύτερη οδηγία για την ασφάλιση οχηµάτων -η εφαρµογή της από 
την Ιρλανδία 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στην Ιρλανδία E-1836/06 

Mary McDonald Ιρλανδο/Ισπανικό, Ισπανο/Ιρλανδικό Λεξικό P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Μείωση της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση στην πόλη Alcoi (Ισπανία) 

E-1838/06 

Graham Watson Οµάδα εργασίας για τις απαγωγές παιδιών E-1839/06 

Mary McDonald Κοινό ταµείο έρευνας σε θέµατα άµυνας E-1840/06 

Mary McDonald ∆ιόγκωση των στοιχείων για την αναπτυξιακή βοήθεια E-1841/06 

Mary McDonald Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας E-1842/06 

Mary McDonald Σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών E-1843/06 

Mary McDonald Σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών E-1844/06 

Mary McDonald Εγκατάλειψη παιδιών στη Ρουµανία E-1845/06 

Mary McDonald Καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών E-1846/06 

Mary McDonald Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ E-1847/06 

Mary McDonald Γυναίκες που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισµού 

E-1848/06 

Mary McDonald Κανόνες κρατικών ενισχύσεων E-1849/06 

Mary McDonald Συστήµατα κοινωνικής προστασίας E-1850/06 

Mary McDonald Κοινοτική ενεργειακή πολιτική E-1851/06 

Mary McDonald Ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων E-1852/06 

Mary McDonald Θεσµικοί µηχανισµοί για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ E-1853/06 

Mary McDonald Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσεως για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας E-1854/06 

Mary McDonald Υποθέσεις παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας E-1855/06 

Mary McDonald Οδηγία για τα βιοκτόνα E-1856/06 

Mary McDonald Συνιστώσα της ισότητας των φύλων στην πολιτική δηµόσιας υγείας E-1857/06 

Mary McDonald Πρόσβαση στο πρόγραµµα PROGRESS E-1858/06 

Mary McDonald Πρόοδος σε σχέση µε τη στρατηγική της Λισαβόνας E-1859/06 

Mary McDonald Χρηµατοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσεως για τη σχέση 
περιβάλλοντος και υγείας 

E-1860/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Mary McDonald Πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων E-1861/06 

Mary McDonald Πριονιστήρια του Standish E-1862/06 

Mary McDonald Παροχή νερού και υπηρεσίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων E-1863/06 

Mary McDonald Μεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων E-1864/06 

Mary McDonald Πρόσληψη διερµηνέων και µεταφραστών ιρλανδικής γλώσσας E-1865/06 

Mary McDonald Υπηρεσίες διακοµιδής ασθενών στο ∆ουβλίνο E-1866/06 

Mary McDonald Απασχόληση των γυναικών E-1867/06 

Mary McDonald Χρεώσεις "περιαγωγής" E-1868/06 

Mary McDonald Σύµβαση πληρωµής παροχών κοινωνικής πρόνοιας E-1869/06 

Mary McDonald Βουλγαρία E-1870/06 

Mary McDonald Ισότητα των φύλων και κοινωνικός διάλογος E-1871/06 

Mary McDonald Η κατάσταση των διακινούµενων εργαζοµένων από χώρες της ΕΕ 
στην Ιρλανδία 

E-1872/06 

Mary McDonald ∆ηµοκρατικό έλλειµµα και η στρατηγική της Λισαβόνας E-1873/06 

Mary McDonald ∆ιόγκωση των στοιχείων για την αναπτυξιακή βοήθεια E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Επιτροπή των Περιφερειών E-1875/06 

Avril Doyle Ειδική παρέκκλιση για επιχειρήσεις εκµετάλλευσης πούλµαν E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, SIC (ΧΚΣ), Άλπεις του Villandro P-1877/06 

Gitte Seeberg Συστηµατική εξόντωση οπαδών του κινήµατος Falun Gong από την 
Κίνα 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Ασφάλεια στα ευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Η εφαρµογή στα κράτη µέλη του κανονισµού 261/2004 σχετικά µε 
τα δικαιώµατα των επιβατών αεροπορικών µεταφορών 

P-1880/06 

Konrad Szymański Επιβολή κυρώσεων σε Πολωνούς οδηγούς βαρέων οχηµάτων της 
ΕΠΕ Optima Spedycja Miedzynarodowa στα ελληνο-ιταλικά 
σύνορα 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis ∆ιαφύλαξη της υγιεινής των κοινοτικών φοινικοειδών από 
προσβεβληµένα εισαγόµενα δένδρα 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Παιδική εργασία E-1883/06 

Chris Davies Πυρηνική ενέργεια στη Φινλανδία E-1884/06 

Bill Newton Dunn Πολιτική ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων E-1885/06 

Gérard Onesta Μηχανικά εκκλησιαστικά όργανα και οδηγίες RoHS και ΑΗΗΕ E-1886/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli Κονδύλια για τη δηµιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου 
στο Poggio Florido, στον δήµο του Gradoli 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Κονδύλια για τη δηµιουργία ενός παραλίµνιου µονοπατιού στη 
φύση, στην πόλη του Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Η κατάσταση των οπαδών της Falun Gong στην Κίνα E-1889/06 

Erik Meijer Χρήση υγροποιητών για τη µείωση του θορύβου σε καινούργιες ή 
αντικατασταθείσες σιδηροδροµικές γραµµές ως εναλλακτική 
επιλογή στην κατασκευή ηχοφρακτών, οι οποίοι διαιρούν τις πόλεις 
και την ύπαιθρο 

E-1890/06 

Erik Meijer Αντίσταση στα κράτη µέλη της ΕΕ στον διαχωρισµό ιδιοκτησίας 
και ευθύνης µε τον διαχωρισµό της διαχείρισης του 
σιδηροδροµικού δικτύου από τη λειτουργία των σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Τέλη κυκλοφοριακής συµφόρησης - Ευρωπαϊκές πόλεις E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovyi Bor E-1893/06 

Jörg Leichtfried Τροποποιηµένη πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις δηµόσιες 
επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές· Άρθρο 5, 
Παράγραφος 2 

P-1894/06 

István Szent-Iványi ∆ιαδικασία κατά του οµίλου Microsoft P-1895/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Προγραµµατισµένη βιοµηχανική ζώνη στο El Espinar στην πόλη 
Segovia (Ισπανία) 

E-1896/06 

Caroline Lucas Η εφαρµογή των συστάσεων της Επισκόπησης της Εξορυκτικής 
Βιοµηχανίας από την ΕΤΕπ 

E-1897/06 

Mary McDonald Αποτέφρωση E-1898/06 

Mary McDonald Οπτικοακουστικές υπηρεσίες για άτοµα µε αναπηρίες E-1899/06 

Mary McDonald ∆ιαχείριση αποβλήτων E-1900/06 

Toine Manders Αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εξαερισµού και µείωση της 
έκθεσης στον περιβαλλοντικό καπνό 

E-1901/06 

Jules Maaten Μέτρα για την περίπτωση πανδηµίας της γρίπης των πτηνών E-1902/06 

Teresa Riera Madurell 7ο Πρόγραµµα - Πλαίσιο Ε και Α, Νέο χρηµατοδοτικό µέσο της 
ΕΤΕ 

P-1903/06 

Othmar Karas Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Ρουµανία E-1904/06 

Hiltrud Breyer Τοξικολογικές µελέτες για την ασπαρτάµη E-1905/06 

Sharon Bowles Αποδοτική χρήση του νερού σε κτίρια E-1906/06 

Ashley Mote Η ιταλική οικονοµία µετά τις εκλογές E-1907/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Είσπραξη δηµοσίων κονδυλίων E-1908/06 

Cristiana Muscardini Καταπολέµηση της παιδοφιλίας E-1909/06 

Cristiana Muscardini Τρόµος στο Τελ Αβίβ E-1910/06 

Esko Seppänen Εκλογές σε διάφορες χώρες της κεντρικής Ασίας E-1911/06 

Esko Seppänen Εκλογές σε διάφορες χώρες της κεντρικής Ασίας E-1912/06 

Nigel Farage Περιφερειακές συνελεύσεις και περιφερειακή χρηµατοδότηση P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε το ΛΠ-ΕΤΠΑ (∆ράση: 
ενεργοποίηση της τοπικής ανάπτυξης) τα οποία θα υλοποιηθούν 
στο Mondariz (Ισπανία) 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo ∆εδοµένα του διαρθρωτικού ταµείου για την Galicia (Ισπανία) E-1915/06 

Markus Ferber Οικονοµική ενίσχυση του Galileo E-1916/06 

Terence Wynn Νόµος για τη θρησκευτική ελευθερία στην Ινδία E-1917/06 

Terence Wynn Νόµος για την θρησκευτική ελευθερία στην Ινδία E-1918/06 

Alyn Smith Ανεξάρτητη Ολυµπιακή οµάδα για τη Σκοτία E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool 
και Luís Queiró 

Οδική ασφάλεια: κιγκλιδώµατα οδικής προστασίας για τους 
µοτοσικλετιστές 

E-1920/06 

Giusto Catania Κατασκευή κέντρων κράτησης ανηλίκων στο Μαρόκο, υπό τη 
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Ταχογράφος για τη µεταφορά υλικών προς χρήση από τον οδηγό 
κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην Κίνα E-1923/06 

Rebecca Harms Νέα αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
καταστροφής του Τσερνοµπίλ στην υγεία 

P-1924/06 

Gay Mitchell Χορήγηση ονοµάτων τοµέα .eu P-1925/06 

Luisa Morgantini Σύλληψη δύο ακτιβιστών της εκστρατείας Publish What you Pay P-1926/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Οδικά έργα στη Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Οδικό έργο µεταξύ του Agaete και του San Nicolás de Tolentino 
(Μεγάλη Κανάρια) 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιάλογος µε τους µουσουλµάνους E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Mugabe: ο οδικός άξονας Midima στο Μαλάουι E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Απειλές ισλαµιστών κατά της ζωής δανού σκιτσογράφου E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Ισλαµικό Συµβούλιο της Ευρώπης E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Είναι έθνη η Σκοτία και η Ουαλία; E-1933/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Kilroy-Silk Ανισότητες στην υγειονοµική περίθαλψη E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Εγκλεισµός παιδιών σε κλουβιά στη Ρουµανία E-1935/06 

Bart Staes Επιβολή τελών διοδίων στο πλαίσιο του κεντρικού συγκοινωνιακού 
σχεδίου της Αµβέρσας 

E-1936/06 

Bart Staes ∆ιακρίσεις στην επιβολή τελών διοδίων στα βαρέα φορτηγά 
οχήµατα 

E-1937/06 

Bart Staes Εφαρµογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ E-1938/06 

Marcin Libicki Επιβολή κυρώσεων σε πολωνούς οδηγούς φορτηγών της εταιρείας 
"AC Optima" στα ελληνο-ιταλικά σύνορα 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Έρευνα για την ασπαρτάµη (Ινστιτούτο Ramazzini) E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Υλοποίηση του .eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου E-1941/06 

Charles Tannock και 
Robert Sturdy 

Ισχυριζόµενη διάκριση βάσει της ισπανικής νοµοθεσίας σε βάρος 
µη ισπανών εκπαιδευτών καταδύσεων, υπηκόων της ΕΕ 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Ταχυδροµικό µονοπώλιο P-1943/06 

Esther Herranz García Γρίπη των πτηνών E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Στρατηγική της Λισαβόνας E-1945/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των οµοφυλόφιλων 
ατόµων στη Νιγηρία 

E-1946/06 

Jan Mulder και Willem 
Schuth 

Απόφαση να µην πωλούνται προϊόντα πουλερικών στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο ποδοσφαίρου 

E-1947/06 

Philip Claeys Λεξικό για το Ισλάµ και την τροµοκρατία E-1948/06 

Paul van Buitenen ∆ηµοσίευση ενός ερωτηµατολογίου σχετικά µε το κοινοτικό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

E-1949/06 

Elena Valenciano 
Martínez-Orozco 

Εξαφανισθέντες στην Αργεντινή υπό το καθεστώς της 
στρατιωτικής δικτατορίας 

E-1950/06 

Richard Howitt ∆ιακρίσεις σε βάρος πολίτη µε αναπηρία στη Γαλλία E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Η ακαταλληλότητα της Βουλγαρίας για ένταξη στην ΕΕ E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Πανδηµία γρίπης των πτηνών E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Απειλές από την "Gazprom" E-1954/06 

Mario Borghezio Καταδίκη της εµπορευµατοποίησης των οργάνων των 
καταδικασµένων σε θάνατο από το κινεζικό καθεστώς 

E-1955/06 

Mario Borghezio Καταδίκη της εµπορευµατοποίησης των οργάνων των 
καταδικασµένων σε θάνατο από το κινεζικό καθεστώς 

E-1956/06 

Caroline Jackson ∆ιεξαγόµενη έρευνα σχετικά µε τη δορυφορική τιµολόγηση του 
iTunes 

P-1957/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Caroline Lucas Εργαστήριο στην οδό South Parks, Οξφόρδη, Ηνωµένο Βασίλειο E-1958/06 

Caroline Jackson Ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ: εξέταση των διατάξεων των 
οδηγιών για τα πτηνά, για τους οικοτόπους και για την εκτίµηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

E-1959/06 

Caroline Jackson Οδηγός Ευρωπαϊκών Πόλεων E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Πρακτική εγκλεισµού παιδιών σε κλουβιά στη Ρουµανία E-1961/06 

Sharon Bowles Ξυλεία που έχει κοπεί παράνοµα από την Κίνα E-1962/06 

Simon Busuttil Αναγραφή των τιµών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Καταπολέµηση της πειρατείας των ειδών E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Τροποποίηση γαλλικού τύπου του καθεστώτος της καθολικής 
υπηρεσίας 

E-1965/06 

Antonio Di Pietro Τιµή των τεύτλων στη Νότια Ιταλία - περίοδος εµπορίας 2005/2006 P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Παράνοµη παρακολούθηση αιθουσών συνεδριάσεων του 
Συµβουλίου 

P-1967/06 

Paul Rübig Πώληση προϊόντων κρέατος µε οχήµατα πώλησης προϊόντων P-1968/06 

María Sornosa Martínez Λιµένας της Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Νόµος για την απόσπαση εργαζοµένων (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,AEntG) 

E-1970/06 

Paul Rübig Επιλεξιµότητα µιας επιχείρησης καλλιέργειας σπόρων στη 
Σλοβακία 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες του ελληνικού τύπου για νεποτισµό στην χρήση 
κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις στελέχους της ελληνικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα E-1974/06 

Graham Watson Αναγνώριση της δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης στην 
Παλαιστίνη 

E-1975/06 

Alyn Smith Χρήση φοινικέλαιου ως καυσίµου E-1976/06 

Frieda Brepoels Παύση ενός τούρκου εισαγγελέα E-1977/06 

Poul Rasmussen Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη φορολογία των 
επιβατικών αυτοκινήτων (COM(2005)261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Φαρµακευτική νοµοθεσία - διανοµή των φαρµάκων στην 
εσωτερική αγορά - διαθεσιµότητα για τους ασθενείς 

P-1979/06 

Mogens Camre Η συµπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, η οποία αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο 

E-1980/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antonios Trakatellis και 
Giorgos Dimitrakopoulos 

Εταιρική σχέση προσχώρησης µε την Τουρκία - Παραβίαση 
θεµελιωδών δικαιωµάτων: κατάσχεση Μοναστηριού του Αγίου 
Γεωργίου από τη ∆ιεύθυνση των Βακουφιών 

E-1981/06 

James Allister Νοµοσχέδιο για την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
στην Ινδία 

E-1982/06 

James Allister Νοµοσχέδιο για την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
στην Ινδία 

E-1983/06 

Jean-Claude Fruteau Αλλαγή του καθεστώτος της Μαγιότ E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Πρόσβαση των ΥΧΕ στο ΕΤΑ E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Πρόσβαση των ΥΧΕ στα οριζόντια προγράµµατα E-1986/06 
 
 
________________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0017/2006)      4 και 5 Απριλίου 2006 
 
 
21 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Bogusław SONIK 

 
Καταπάτηση της ελευθερίας συνειδήσεως και της 
θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Παράνοµες υποκλοπές τηλεφωνικών συνοµιλιών 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Το νέο δόγµα εθνικής ασφαλείας της Τουρκίας και το 
πρωτόκολλο τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
∆ίωξη του αγωνιστή για την προάσπιση των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων ∆ρος Μουχάµαντ Μουγκράµπι 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Γκουαντάναµο 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Αποζηµίωση επιβατών 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
∆ικαιώµατα των επιβατών αεροπορικών µεταφορών 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Χρηµατοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Ευρωπαϊκός συγκοινωνιακός άξονας και βασική σήραγγα 
του Brenner 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο ∆∆Μ (∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων µεταφορών) 

 
H-0237/06  

       
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 
 

 
Sarah LUDFORD 

 
Οδηγία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες 

 
H-0208/06  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Ο προστατευτισµός µεταξύ των κρατών µελών 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
"" Σύµβαση Πρώτης Πρόσληψης": σύµµορφη ή όχι µε την 
οδηγία 2000/78/ΕΚ 

 
H-0268/06  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
 
κ. BORG 
 

 
Bart STAES 

 
Αξιολόγηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 485/2005 -
·Μεταβίβαση ευρωπαϊκών σκαφών στον Ινδικό Ωκεανό 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Απαγόρευση της αλιείας µε στάσιµα απλάδια βυθού 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο και προάσπιση των 
νόµιµων δικαιωµάτων των Σαχραουί 

 
H-0273/06  

  
κα HÜBNER 
 

 
Manuel MEDINA 
ORTEGA 

 
∆ηµοσιονοµικές προοπτικές και περιφερειακή ανάπτυξη των 
ιδιαίτερα αποµεµακρυσµένων περιφερειών 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και κανόνας "ν+2" 

 
H-0217/06  

  
κ. ALMUNIA 
 

 
Bernd POSSELT 

 
Εισαγωγή του ευρώ στα δέκα νέα κράτη µέλη 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
Ένταξη των νέων κρατών µελών της ΕΕ στη ζώνη ευρώ 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Σύµφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας 

 
H-0226/06  

 
 

__________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 
 

 
΄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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
κ. WINKLER 
κ. GORBACH 
 

 
Επιτροπή 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
κ. McCREEVY 
κ. ŠPIDLA 
κ. BORG 
κα HÜBNER 
κ.. ALMUNIA 
 

 
Σύνολο 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey και Karin Scheele 

 
∆ιαβήτης 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
422 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri και Pia Elda Locatelli 

 
Πρόσβαση όλων των διαµενόντων στην Ευρώπη, 
ακόµη και των µη πληρούντων τις προϋποθέσεις 
εισόδου και παραµονής, στη βασική υγειονοµική 
περίθαλψη 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
89 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των γεννήσεων 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
25 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Ταραχές επί σειρά εβδοµάδων στη Γαλλία 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
10 

                                                      
1  Κατάσταση στις  06.04.2006 
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05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor και 
Monika Beňová 

 
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
142 

 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite 
και Mogens Camre 
 

 
Πρόσφατες εκτελέσεις ανηλίκων από τις ιρανικές 
αρχές 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
105 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin και Glyn Ford 

 
Παράνοµο εµπόριο δερµάτων τίγρεων και 
λεοπαρδάλεων 
 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
168 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Η θρησκευτική ελευθερία στην Κίνα 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
55 

 
09/2006 

 
370.388 

 
Mario Borghezio 

 
Απειλές στην ελευθερία έκφρασης σε βάρος 
ευρωπαϊκών εφηµερίδων µετά τη δηµοσίευση 
γελοιογραφιών για τον Μωάµεθ και το Ισλάµ 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys και 
Koenraad Dillen 

 
Αντιδράσεις των ισλαµιστών για τις γελοιογραφίες που 
δηµοσιεύθηκαν στην δανική εφηµερίδα Jyllands-
Posten 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx και Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Ευρωπαϊκή Μέρα Ναυτιλίας 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
141 
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12/2006 
 

370.591 
 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Η δραµατική κατάσταση των αµπελοκαλλιεργητών 
της Ευρώπης 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
10 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 
 

 
΄Εκκληση σε όλες τις χώρες να ανοίξουν τα αρχεία 
τους για το Β. Παγκόσµιο Πόλεµο (Β.Π.Π) 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
19 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis και Thijs 
Berman 

 
Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, σπόρους και 
ζωοτροφές 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Αµοιβαίος σεβασµός 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
12 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Αφιέρωση της αίθουσας του ηµικυκλίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συγγραφέα Οριάνα 
Φαλάτσι 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Η ανάγκη για επιδίωξη µιας εξισορροπηµένης 
εξωτερικής πολιτικής 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister και Anna Záborská 

 
Τα δικαιώµατα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
21 
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19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff και Geoffrey Van Orden 

 
Προστασία του λαού της Βουλγαρίας από τον νεο-
ολοκληρωτισµό 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
21 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen και Bastiaan Belder 

 
Προστασία της επικουρικότητας σε πολιτικές για τη 
µέριµνα υπέρ της υγείας στην ΕΕ και το εξωτερικό 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto και Panayiotis 
Demetriou 

 
Προστασία και τη διατήρηση της θρησκευτικής 
κληρονοµιάς στο βόρειο τµήµα της Κύπρου 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
109 

 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Καταδίκη των δραστηριοτήτων πρώην ναζιστών και 
υποστηρικτών τους σε ορισµένα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
27 

 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock 
και Enrique Barón Crespo 
 

 
Η διεθνής υιοθεσία στη Ρουµανία 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo και 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Το καταστατικό του ευρωπαϊκού σωµατείου και η 
προώθηση της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου 
πολίτη 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
39 

 
_______________________________ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                      (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση) 
 
 
 
 
 
Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

Λευκή Βίβλος για µια 
Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Επικοινωνίας 
 

AFCO (Γ)
 

21/02/2006 2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Κασµίρ: παρόν και 
προοπτικές για το µέλλον 

AFET (Ο)
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

Η εξωτερική διάσταση της 
καταπολέµησης της διεθνούς 
τροµοκρατίας 
 

AFET (Ο)
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Σύναψη της συµφωνίας για 
την τροποποίηση της 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης 
ΑΚΕ/ΕΚ, κρατών µελών 
 

AFET (Γ) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ενίσχυση για τη µεταποίηση 
του λίνου και της κάνναβης 
που προορίζονται για την 
παραγωγή ινών 
 

AGRI (Ο) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η προστασία και η καλή 
µεταχείριση των ζώων 2006-
2010 
 

AGRI (Ο) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Έγκριση, εξ ονόµατος της ΕΕ, 
των πρωτοκόλλων σχετικά µε 
την προστασία των εδαφών, 
την ενέργεια και τον 
τουρισµό, της Σύµβασης των 
Άλπεων 
 

AGRI (Γ) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Στρατηγική για τη βιοµάζα 
και τα βιολογικά καύσιµα 

AGRI (Γ) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Μεταφορά πιστώσεων DEC 
08/2006 - Τµήµα III - 
Επιτροπή 
 

BUDG 
(Ο) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Μεταφορά πιστώσεων DEC 
07/2006 - Τµήµα III - 
Επιτροπή 
 

BUDG 
(Ο) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Μεταφορά πιστώσεων DEC 
10/2006 - Τµήµα III - 
Επιτροπή 
 

BUDG 
(Ο) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Μεταφορά πιστώσεων DEC 
11/2006 - Τµήµα III - 
Επιτροπή 
 

BUDG 
(Ο) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Μεταφορά πιστώσεων DEC 
09/2006 - Τµήµα ΙΙΙ - 
Επιτροπή 
 

BUDG 
(Ο) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Κανονισµός σχετικά µε το 
σύστηµα πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενεάς (SIS 
II) 
 

BUDG (Γ)
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό έτος 
διαπολιτισµικού διαλόγου 
(2008) 

BUDG (Γ)
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εφαρµογή κανόνων του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού 
που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα 
του προσωπικού της Ευρωπόλ 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Κανονισµός υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού 
της Europol 
 

BUDG (Γ)
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της ∆ηµοκρατίας των 
Σεϋχελλών 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Ένωσης των Κοµορών 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulo
u Marilisa (PSE) 
 

Κανόνες συµµετοχής για την 
εφαρµογή του έβδοµου 
προγράµµατος-πλαισίου 
Ευρατόµ (2007-2011) 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς 

CONT (Γ)
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 

Beazley Christopher 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρωτοβουλίες για τη 
συµπλήρωση των εθνικών 
προγραµµάτων διδακτέας 
ύλης µε κατάλληλο διδακτικό 
υλικό ώστε να περιλαµβάνεται 
η ευρωπαϊκή διάσταση 
 

CULT (Ο)
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

i2010 : Ψηφιακές βιβλιοθήκες CULT (Ο)
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Η ευρωπαϊκή πολιτιστική και 
αρχιτεκτονική κληρονοµιά σε 
τοπικό επίπεδο: η αξιοποίηση 
µιας παραγνωρισµένης 
κληρονοµιάς 
 

CULT (Ο)
 

03/10/2005 2006/2050(INI) 

Hieronymi Ruth 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

CULT (Γ) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 

Ribeiro e Castro 
José (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Σύναψη της συµφωνίας για 
την τροποποίηση της 
συµφωνίας εταιρικής σχέσης 
ΑΚΕ/ΕΚ, κρατών µελών 
 

DEVE (Ο)
 

24/05/2005 2005/0071(AVC) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 
 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της ∆ηµοκρατίας των 
Σεϋχελλών 
 

DEVE (Γ)
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Ένωσης των Κοµορών 
 

DEVE (Γ)
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Ορισµός ενός µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (κ. Jürgen Stark) 
 

ECON (Ο)
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Πληροφορίες σχετικά µε τις 
ισοτιµίες αγοραστικής 
δύναµης 
 

ECON (Ο)
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

∆ιαρθρωτικές στατιστικές 
σχετικά µε τις επιχειρήσεις 
 

ECON (Ο)
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 

Krasts Guntars 
(UEN) 
 

Στατιστική ονοµατολογία των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων 
NACE αναθεώρηση 2 
 

ECON (Ο)
 

14/03/2006 2006/0011(COD) 

Muscat Joseph 
(PSE) 
 

Προς µια προωθηµένη 
ενοποίηση στον κλάδο των 
χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών 
 

ECON (Ο)
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 

Tannock Charles 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Απαλλαγή από το φόρο 
προστιθέµενης αξίας και τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης επί 
των εµπορευµάτων που 
εισάγονται από πρόσωπα που 
ταξιδεύουν από τρίτες χώρες 
 

ECON (Ο)
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 

Hoppenstedt 
Karsten Friedrich 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συντονισµός ορισµένων 
διατάξεων των κρατών µελών 
σχετικά µε την τηλεοπτική 
µετάδοση 
 

ECON (Γ)
 

14/03/2006 2005/0260(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Klinz Wolf (ALDE) 
 

Άσκηση των δικαιωµάτων 
ψήφου από µετόχους εταιριών 
 

ECON (Γ)
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 

Langen Werner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συµπράξεις δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα και κοινοτικό 
δίκαιο των δηµοσίων 
συµβάσεων και των 
συµβάσεων παραχώρησης 
 

ECON (Γ)
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι 
προοπτικές του δικαίου των 
εταιρειών 
 

ECON (Γ)
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου προσαρµογής στην 
παγκοσµιοποίηση 

EMPL (Ο)
 

15/03/2006 2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine 
(PSE) 
 

Συντονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης: 
τροποποιήσεις 
 

EMPL (Ο)
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Συντονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης: 
κανόνες εφαρµογής 
 

EMPL (Ο)
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 

Mann Thomas 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου προσόντων 

EMPL (Ο)
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης για τους 
εργαζόµενους και τα µέλη της 
οικογένειάς τους που 
µετακινούνται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας 
 

EMPL (Ο)
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εργασίες χαµηλής ειδίκευσης 
για γυναίκες - µια νέα 
πολιτική 

EMPL (Γ)
 

18/01/2006 2006/2011(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Στρατηγικές και µέσα για την 
εξασφάλιση της ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

EMPL (Γ)
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 
 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

Βελτίωση της ψυχικής υγείας 
του πληθυσµού - Προς µια 
στρατηγική σχετικά µε την 
ψυχική υγεία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

EMPL (Γ)
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 

Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Σχεδιασµός ετοιµότητας και 
αντίδρασης σε πανδηµία 
γρίπης στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και ενίσχυση του 
συντονισµού στα επείγοντα 
υγειονοµικά περιστατικά σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2062(INI) 

Bowis John (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Βελτίωση της ψυχικής υγείας 
του πληθυσµού - Προς µια 
στρατηγική σχετικά µε την 
ψυχική υγεία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Υποδοµή χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα 
(INSPIRE) 
 

ENVI (Ο) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 

Corbey Dorette 
(PSE) 
 

Θεµατική στρατηγική για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête 
Françoise (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Φάρµακα που 
χρησιµοποιούνται στην 
παιδιατρική 

ENVI (Ο) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Θεµατική στρατηγική για το 
αστικό περιβάλλον 
 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2061(INI) 

Klaß Christa (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση 

ENVI (Ο) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

∆ηµιουργία κοινοτικού 
µηχανισµού πολιτικής 
προστασίας (αναδιατύπωση) 

ENVI (Ο) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Seeber Richard 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Έγκριση, εξ ονόµατος της ΕΕ, 
των πρωτοκόλλων σχετικά µε 
την προστασία των εδαφών, 
την ενέργεια και τον 
τουρισµό, της Σύµβασης των 
Άλπεων 
 

ENVI (Ο) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Aylward Liam 
(UEN) 
 

Στρατηγική για τη βιοµάζα 
και τα βιολογικά καύσιµα 

ENVI (Γ) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

Οι γυναίκες στη διεθνή 
πολιτική 

FEMM 
(Ο) 
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

΄Ισες ευκαιρίες και ίση 
µεταχείριση ανδρών και 
γυναικών σε θέµατα εργασίας 
και απασχόλησης 
 

FEMM 
(Ο) 
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Πολιτική συνοχής για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης : 
Στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραµµές της Κοινότητας 
2007-2013 
 

FEMM 
(Γ) 
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Συντονισµός ορισµένων 
διατάξεων των κρατών µελών 
σχετικά µε την τηλεοπτική 
µετάδοση 
 

FEMM 
(Γ) 
 

21/03/2006 2005/0260(COD) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Βελτίωση της ψυχικής υγείας 
του πληθυσµού - Προς µια 
στρατηγική σχετικά µε την 
ψυχική υγεία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

FEMM 
(Γ) 
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Έλεγχος της απόκτησης και 
της κατοχής όπλων 

IMCO (Ο)
 

02/05/2006 2006/0031(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Ειδικά προβλήµατα όσον 
αφορά τη µεταφορά και 
εφαρµογή της περί δηµοσίων 
συµβάσεων νοµοθεσίας και η 
σχέση µε την Ατζέντα της 
Λισσαβόνας 
 

IMCO (Ο)
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εµπιστοσύνη του καταναλωτή 
στο ψηφιακό περιβάλλον 

IMCO (Ο)
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Αναθεώρηση των οδηγιών 
σχετικά µε τον ιατρικό 
εξοπλισµό 
 

IMCO (Γ) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

Συντονισµός ορισµένων 
διατάξεων των κρατών µελών 
σχετικά µε την τηλεοπτική 
µετάδοση 
 

IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 

Karim Sajjad 
(ALDE) 
 

Οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της ΕΕ µε την Ινδία 

INTA (Ο) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της ΕΕ µε µε την 
Κοινή Αγορά του Νότου 
(Mercosur) µε την προοπτική 
της διαπραγµάτευσης µιας 
διοργανικής συµφωνίας 
σύνδεσης 
 

INTA (Ο) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Στρατηγική για τη βιοµάζα 
και τα βιολογικά καύσιµα 

INTA (Γ) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Η προστασία και η καλή 
µεταχείριση των ζώων 2006-
2010 
 

INTA (Γ) 
 

16/03/2006 2006/2046(INI) 

Langen Werner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Στρατηγική για τη βιοµάζα 
και τα βιολογικά καύσιµα 

ITRE (Ο) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Κανόνες συµµετοχής για την 
εφαρµογή του έβδοµου 
προγράµµατος-πλαισίου 
Ευρατόµ (2007-2011) 
 

ITRE (Ο) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera 
Pilar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εφαρµογή του κοινοτικού 
προγράµµατος της 
Λισαβόνας:  Περισσότερη 
έρευνα και καινοτοµία - 
Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 
 

ITRE (Ο) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου προσαρµογής στην 
παγκοσµιοποίηση 
 

ITRE (Γ) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera 
Pilar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

ITRE (Γ) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καταστατικό της ευρωπαϊκής 
ιδιωτικής εταιρίας 

JURI (Ο) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Αίτηση άρσης της 
βουλευτικής ασυλίας του κ. 
Pflüger 
 

JURI (Ο) 
 

30/01/2006 2006/2030(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι 
προοπτικές του δικαίου των 
εταιρειών 
 

JURI (Ο) 
 

24/11/2004 2006/2051(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Φάρµακα καινοτόµου 
θεραπείας 

JURI (Γ) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Απλοποίηση της κοινοτικής 
νοµοθεσίας 

JURI (Γ) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 

Gargani Giuseppe 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Τροποποίηση των άρθρων 3 
και 4 του Κανονισµού του ΕΚ 

JURI (Γ) 
 

19/04/2006 2005/2036(REG) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013, FP7) 
 

JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συνεργασία µεταξύ των 
υπηρεσιών ανάκτησης 
περιουσιακών στοιχείων 
 

LIBE (Ο) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς 

LIBE (Ο) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Στρατηγικές και µέσα για την 
εξασφάλιση της ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

LIBE (Ο) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα 
του προσωπικού της Ευρωπόλ 

LIBE (Ο) 
 

27/04/2006 2006/0803(CNS) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Κανονισµός υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού 
της Europol 
 

LIBE (Ο) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 

Voggenhuber 
Johannes 
(Verts/ALE) 
 

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

LIBE (Ο) 
 

12/07/2005 2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

Στρατηγική-πλαίσιο για την 
απαγόρευση των διακρίσεων 
και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους 
 

LIBE (Ο) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Ενίσχυση της ασφάλειας της 
αλυσίδας εφοδιασµού 

LIBE (Γ) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ανάπτυξη και µετανάστευση LIBE (Γ) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Capoulas Santos 
Luis Manuel (PSE) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Ένωσης των Κοµορών 
 

PECH (Ο)
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συµφωνία αλιείας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της ∆ηµοκρατίας των 
Σεϋχελλών 
 

PECH (Ο)
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του 
Συµβουλίου σχετικά µε την 
αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία 
επί του σκάφους 
 

PECH (Ο)
 

31/01/2006 2006/2054(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Τεχνικά µέτρα διατήρησης για 
ορισµένα αποθέµατα άκρως 
µεταναστευτικών ειδών 
 

PECH (Ο)
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 

Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

Πολιτική συνοχής για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης : 
Στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραµµές της Κοινότητας 
2007-2013 
 

REGI (Ο) 
 

12/09/2005 2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Θεµατική στρατηγική για το 
αστικό περιβάλλον 

REGI (Γ) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Εικαζόµενη χρήση 
ευρωπαϊκών χωρών για την 
παράνοµη µεταφορά και 
κράτηση κρατουµένων από 
την CIA (προσωρινή έκθεση) 
 

TDIP (Ο) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Σερβίας και 
Μαυροβουνίου σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές των 
αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές 
των αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/∆ηµοκρατίας 
της Αλβανίας σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές των 
αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0143(CNS) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Ρουµανίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές 
των αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/∆ηµοκρατίας 
της Μολδαβίας σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές των 
αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΕ/Μαρόκου 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές 
των αεροπορικών µεταφορών 
 

TRAN (Ο)
 

12/09/2005 2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Αστική ευθύνη και 
χρηµατοοικονοµικές 
εγγυήσεις των πλοιοκτητών 
 

TRAN (Ο)
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Τήρηση των υποχρεώσεων 
των κρατών σηµαίας 

TRAN (Ο)
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 

Vlasto Dominique 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Έλεγχος των πλοίων από το 
κράτος λιµένα 
(αναδιατύπωση) 
 

TRAN (Ο)
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

΄Ενα Ολοκληρωµένο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
∆ράσης για την Εσωτερική 
Ναυσιπλοΐα “NAIADES” 
 

TRAN (Ο)
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Οργανισµοί επιθεώρησης και 
εξέτασης πλοίων 
(αναδιατύπωση) 

TRAN (Ο)
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 
 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Περιορισµός του αντικτύπου 
των αεροµεταφορών στην 
αλλαγή του κλίµατος 
 

TRAN (Γ)
 

11/10/2005 2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Στρατηγική για τη βιοµάζα 
και τα βιολογικά καύσιµα 

TRAN (Γ)
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Έγκριση, εξ ονόµατος της ΕΕ, 
των πρωτοκόλλων σχετικά µε 
την προστασία των εδαφών, 
την ενέργεια και τον 
τουρισµό, της Σύµβασης των 
Άλπεων 

TRAN (Γ)
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 

 
 

___________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έκθεση για τη σηµειωθείσα έως την 31η Ιανουαρίου 
2005 πρόοδο στον εκσυγχρονισµό του λογιστικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Εδραίωση και επέκταση της Εξωτερικής Υπηρεσίας 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Ανακοίνωση της Επιτροπής  προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : 
Ετήσια έκθεση προς την αρµόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά µε τους 
εσωτερικούς ελέγχους του 2004 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών: ∆ιάλογος µεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υποψήφιων χωρών 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
΄Ιδρυση αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Πρόληψη και καταπολέµηση της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε την ενίσχυση του συντονισµού σε εθνικό 
επίπεδο και µε τη βελτίωση της διαφάνειας των οργανισµών µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης που δροµολογήθηκε µε την Πράσινη Βίβλο 
για τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας και µε τις µελλοντικές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 

Έκθεση της Επιτροπής: Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά µε το 
αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών - (EΕ 25) 
 

ECON 
 

COM(2005)0657 
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση LIBE 

AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Έκθεση της Επιτροπής: Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ετήσια 
έκθεση 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό - Ανακοίνωση σχετικά µε το θεµατικό 
πρόγραµµα για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Θεµατικό πρόγραµµα: «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές 
αρµόδιες για την ανάπτυξη» 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Εξωτερική δράση: Θεµατικό πρόγραµµα για το περιβάλλον και την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαµβανοµένης και της ενέργειας 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Θεµατική Στρατηγική για την Επισιτιστική Ασφάλεια - Προώθηση του 
προγράµµατος επισιτιστικής ασφάλειας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετηρίδας 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών 
σχετικά µε ανασκοπήσεις της αγοράς µε βάση το κοινοτικό πλαίσιο κανονιστικών 
ρυθµίσεων - Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Α 
και Γ του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1346/2000 όσον αφορά τη Γαλλία 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Πέµπτη ΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ ‘‘Τηλεόραση χωρίς σύνορα’’ 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσµατικότητα της βοήθειας – Οι 
προκλήσεις για την κλιµάκωση της βοήθειας της ΕΕ 2006 – 2010 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Μια εταιρική σχέση ΕΕ-
Καραϊβικής για την οικονοµική µεγέθυνση, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη 
 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσµατικότερη 
και ταχύτερη 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Ενίσχυση του ευρωπαϊκού αντίκτυπου: κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση των 
εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και για τον κοινό πολυετή προγραµµατισµό 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: Έκθεση 
αναφορικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 1999/93/EΚ σχετικά µε το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Ετήσια στρατηγική πολιτικής για το 2007 - Ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης µέσω της δράσης 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

COM(2006)0122 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών: Πολιτικά επιτεύγµατα κατά το 2005 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

COM(2006)0124 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα 
στο Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ όσον αφορά το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2008-2013 και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στη 
συµφωνία που αναθεωρεί τη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της 
οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στο Λουξεµβούργο 
στις 25 Ιουνίου 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Πραγµάτωση της εταιρικής 
σχέσης για τη µεγέθυνση και την απασχόληση: Να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας 
στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: Γενική  
Έκθεση σχετικά µε την προενταξιακή βοήθεια (Phare – ISPA – SAPARD) το 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 

COM(2006)0137 
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
µε την εκτέλεση του προγράµµατος ENERGY STAR στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
κατά τη χρονική περίοδο 2001 – 2005 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 

Ανακοίνωση της Επιτροπής:  Νέα συνολική εταιρική σχέση µε την Γροιλανδία υπό 
τη µορφή κοινής δήλωσης και απόφασης του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης ΕΚ  Πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου για τις σχέσεις µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 
∆ανίας, αφετέρου 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας όσον αφορά την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισµού 51 
της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Τρίτη Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών 93/96, 90/364, 90/365 για το δικαίωµα 
διαµονής των φοιτητών, των οικονοµικά µη ενεργών και των συνταξιούχων πολιτών 
της Ένωσης 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθύνσεις για την απόσπαση εργαζοµένων στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ 
αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και 
την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ του Συµβουλίου 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών: Μέρος I - Έκθεση σχετικά µε τις συνολικώς 
επιτευχθείσες προόδους - Ενηµέρωση για την περίοδο 1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιµοποιούνται 
για τις οδικές µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Τρίτη ετήσια έκθεση (έκθεση για 
το έτος 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 

Έκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση 2005 για τις σχέσεις µε τα εθνικά 
κοινοβούλιο 
 

AFCO 
 

SEC(2006)0350 

Πρόταση εσωτερικής συµφωνιας µεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς 
χρηµατοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2008-2013 βάσει της συµφωνίας εταιρικής 
σχέσης µεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στο 
Λουξεµβούργο (Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου) στις 25 Ιουνίου 2005, καθώς 
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 
για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου µέρους της Συνθήκης ΕΚ 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 

 
_____________________ 





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

71

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

72 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
27/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2006 

 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία * και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας* οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και 
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2005/936/ΚΕΠΠΑ, της 21ης 
∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών 
µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2005/847/ΚΕΠΠΑ και 
της κοινής θέσης 2006/231/ΚΕΠΠΑ, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης 
2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την 
κατάργηση της κοινής θέσης 2005/936/ΚΕΠΠΑ. 
 
Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε τις δύο κοινές θέσεις. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει γνώση της δέσµευσης αυτής και εκφράζει την ικανοποίησή της. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
52/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επ’ ευκαιρία της τελευταίας συνόδου της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών 
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2006 

 
Επ’ ευκαιρία της τελευταίας συνόδου της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, στις 27 
Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση της αποδίδει φόρο τιµής για τα εξήντα χρόνια που αφιέρωσε στην υπηρεσία 
της υπόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά πλήρως το σηµαντικό ρόλο που 
διαδραµάτισε η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην προαγωγή και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά τα τελευταία έτη, τα επιτεύγµατά της και η πλούσια 
κληρονοµιά που µας αφήνει στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αξίζουν την αναγνώριση και το σεβασµό 
µας. 
 
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κληροδοτεί στη διεθνή κοινότητα ένα πολύτιµο οπλοστάσιο διεθνών 
κανόνων και προτύπων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Με την υιοθέτηση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η Επιτροπή έθεσε τα θεµέλια επί των οποίων στηρίχθηκε ολόκληρο το διεθνές 
δίκαιο στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα διεθνή σύµφωνα για τα οικονοµικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώµατα, καθώς και για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που επεξεργάστηκε εν συνεχεία, αλλά 
και άλλες ουσιώδεις πράξεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελούν σήµερα τη βάση του οικείου 
διεθνούς δικαίου.  
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Η Επιτροπή επεδίωξε την εφαρµογή νέων προτύπων µε την εκπόνηση ενός σχεδίου σύµβασης σχετικά µε τις 
ακούσιες εξαφανίσεις και ένα σχέδιο διακήρυξης για τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών. Η εξέταση και η 
έγκριση αυτών των κειµένων περιλαµβάνονται στις προτεραιότητες της ΕΕ για την πρώτη σύνοδο του Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που θα γίνει τον Ιούνιο. 
 
Κατά τη διάρκεια των εξήντα παρελθόντων ετών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνέβαλε σηµαντικά 
στον εντοπισµό και την επίλυση προβληµάτων που συνδέονται µε την προστασία και την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως όταν χρειαζόταν να αντιµετωπισθούν νέοι προβληµατισµοί ή καταστάσεις 
ανάγκης. 
 
Με την επεξεργασία του συστήµατος ειδικών διαδικασιών η διακυβερνητική συζήτηση για θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων προσέγγισε την επί τόπου πραγµατικότητα. Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες των Ηνωµένων Εθνών 
στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου έχουν ως αποστολή να συνεγείρουν ταχέως τη διεθνή κοινότητα και 
βοηθούν να ακουστεί η φωνή των θυµάτων που συχνά είναι καταδικασµένα στη σιωπή. Η αυθεντία των 
γνωµοδοτήσεών τους τροφοδοτεί ευρέως έναν ουσιαστικό διάλογο και οι συστάσεις τους παρέχουν 
συγκεκριµένους προσανατολισµούς για τη βελτίωση των προτύπων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη ικανοποίησή της για τη διατήρηση του συστήµατος ειδικών διαδικασιών 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και για το γεγονός ότι όλες οι εντολές διαβιβάσθηκαν στο 
Συµβούλιο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει µε ενδιαφέρον τις εκθέσεις των αναδόχων αυτών των εντολών και 
προσβλέπει στην αλληλεπίδραση µέσω του διαλόγου κατά την πρώτη σύνοδο του Συµβουλίου. Έχει µεγάλη 
σηµασία το σύστηµα αυτό να παγιωθεί συν τω χρόνω. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη συµβολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώµατα του ανθρώπου και στο µεγαλύτερο σεβασµό των δικαιωµάτων 
αυτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης της Επιτροπής, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και οι 
οργανώσεις τους απεκάλυψαν ανησυχητικές καταστάσεις σε περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις σώπαιναν - συχνά 
αντιµετωπίζοντας τον κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, να φυλακιστούν ή ακόµη και να χάσουν τη ζωή τους. Για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σηµασία να εξακολουθήσουν να συµµετέχουν ενεργητικά και 
αποτελεσµατικά στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Συνεπώς, εκφράζουµε τη χαρά µας για το γεγονός ότι 
η συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανώσεων και εθνικών οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στις εργασίες του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, θα βασίζεται στους κανόνες και την πρακτική της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Στηριζόµενο στις σταθερές βάσεις των πράξεων και των µηχανισµών που δηµιούργησε η Επιτροπή, το Συµβούλιο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων παρέχει τώρα τη δυνατότητα να ενισχυθεί η εφαρµογή των προτύπων στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργασθεί µε τα άλλα µέλη των Ηνωµένων Εθνών, προκειµένου το 
Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων να καταστεί ένα αποτελεσµατικό όργανο που θα συµβάλει πραγµατικά στην 
προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους. 
 
Το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θα πρέπει να µπορεί να πραγµατεύεται όλα τα ζητήµατα που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, όποτε ανακύπτουν, και βεβαίως στις επείγουσες περιπτώσεις. Το Συµβούλιο αυτό θα 
αποτελέσει ένα πλαίσιο για την καλλιέργεια του διαλόγου και τη διεξαγωγή εποικοδοµητικής δράσης. Θα παρέχει 
σε όλες τις χώρες υποδείξεις και βοήθεια ώστε να µπορούν να συµµορφώνονται µε τα υψηλότερα πρότυπα 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µέσω διαλόγου, συνεργασίας και ενίσχυσης των ικανοτήτων. Θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σωστά όλα τα µέσα που θα παρέχει, προκειµένου τα πρότυπα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων να µεταφράζονται σε συγκεκριµένες βελτιώσεις επί τόπου και να προλαµβάνονται οι παραβιάσεις 
τους. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή της στην Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο Ύπατος Αρµοστής και οι συνεργάτες του εργάζονται ακατάπαυστα για 
την προαγωγή και την προάσπιση του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και για την πρόληψη 
οιωνδήποτε νέων ή επανειληµµένων παραβιάσεών τους ανά τον κόσµο. 
 
Σύµφωνα µε τα λόγια του αείµνηστου Ύπατου Αρµοστή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κ. Sergio Vieira de Mello, 
πρέπει όλοι να διαδραµατίσουµε το ρόλο µας προκειµένου τα ανθρώπινα δικαιώµατα να γίνουν πραγµατικότητα 
για όλους. Μας δίδεται τώρα η ευκαιρία να αποδείξουµε όλοι µαζί τη θέλησή µας να υλοποιηθεί η εφαρµογή των 
ύψιστων προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Από εµάς εξαρτάται να φροντίσουµε ώστε το Συµβούλιο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων να θεµελιωθεί στο καλύτερο µέρος της κληρονοµιάς που αφήνει πίσω της η Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
53/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη σύλληψη και τη µεταγωγή του Thomas Lubanga 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την παράδοση από τις αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του 
Κονγκό του Thomas Lubanga Dyilo και τη µεταγωγή του στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, για την οποία 
µερίµνησε η Γαλλία, στις 17 Μαρτίου 2006. Ο κ. Lubanga κατηγορείται για εγκλήµατα πολέµου και θεωρείται 
υπεύθυνος για τη στρατολόγηση παιδιών και την ενεργή συµµετοχή τους ως στρατιωτών σε εχθροπραξίες. Είναι ο 
πρώτος ύποπτος ο οποίος συλλαµβάνεται και µετάγεται στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης προκειµένου να 
δικαστεί. 
 
Η σύλληψη αυτή αποτελεί σηµαντικό βήµα κατά της ατιµωρησίας στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, ούτως 
ώστε να ενισχυθεί µακροπρόθεσµα η σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, αποδεικνύει τη δέσµευση της διεθνούς 
κοινότητας έναντι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και των πολιτών της και την υποστήριξή της στις 
προσπάθειές τους για ειρήνευση και συµφιλίωση. Εν προκειµένω, η ΕΕ χαιρετίζει την προετοιµασία της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για τη διεξαγωγή των πρώτων δηµοκρατικών εκλογών µετά από σαράντα χρόνια. 
 
Η σύλληψη και η µεταγωγή του κ. Lubanga αποδεικνύει ότι το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο λειτουργεί πλήρως. Η 
ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο θα έχει αποτρεπτικό ρόλο και θα αποτελέσει µέσο 
επίλυσης συγκρούσεων µε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο 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. 
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* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

____________________ 
 
 
54/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τις βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία 
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της διεθνούς αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών υπό την αιγίδα του Γ∆ΘΑ∆/ΟΑΣΕ επ’ ευκαιρία των βουλευτικών εκλογών της 
Ουκρανίας της 26ης Μαρτίου 2006. Η αποστολή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες και 
αδιάβλητες, εδραιώνοντας έτσι τη δηµοκρατική ανάκαµψη της χώρας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις εκλογές αυτές, οι οποίες δείχνουν την προσήλωση της 
Ουκρανίας σε µια πραγµατικά δηµοκρατική πορεία. Έδωσαν την ευκαιρία στο λαό να επιλέξει µε γνώση µεταξύ 
διακριτών εναλλακτικών λύσεων και να εκφράσει ελεύθερα και αδιάβλητα τη βούλησή του µε την ψήφο του. Ο 
λαός της Ουκρανίας έκανε κτήµα του τη δηµοκρατία. Οι εκλογές αυτές αποτελούν καθοριστική φάση για τη 
δηµοκρατική εκλογική διαδικασία, η οποία άρχισε µε τα πολιτικά γεγονότα των προεδρικών εκλογών του 2004. Η 
εκλογή Κοινοβουλίου στην Ουκρανία δηµιουργεί νέο και άκρως ευπρόσδεκτο πρότυπο για τη διεξαγωγή των 
εκλογών όλης της περιοχής. 
 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει επίσης ότι υπήρξε ένας περιορισµένος αριθµός κυρίως τεχνικών 
παραλείψεων τις οποίες εντόπισε η αποστολή παρακολούθησης των εκλογών. Καλεί τις αρµόδιες αρχές της 
Ουκρανίας να διορθώσουν την κατάσταση αυτή και να διασφαλίσουν ότι δεν θα σηµειωθούν και πάλι τέτοια 
προβλήµατα στις µελλοντικές εκλογές. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι θα συνεχισθεί το έργο εµβάθυνσης της εταιρικής της σχέσης µε την Ουκρανία. 
Η σχέση αυτή στηρίζεται σε κοινές αξίες οι οποίες αντανακλώνται στην ποιότητα της δηµοκρατίας και των 
µεταρρυθµίσεων της Ουκρανίας. Οι εκλογές και ο επακόλουθος σχηµατισµός νέας κυβέρνησης θα δηµιουργήσουν 
ισχυρή βάση για ανανεωµένες προσπάθειες προς τις βασικές µεταρρυθµίσεις που ισχυροποιούν το κράτος δικαίου, 
το µετασχηµατισµό της κοινωνίας και την ενίσχυση της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και για πολύ σηµαντικά 
βήµατα προς την κατεύθυνση ταχείας προσχώρησης της Ουκρανίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να βοηθήσει την Ουκρανία στη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
__________________ 
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55/2006/ 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη σύλληψη και την κράτηση του Charles Taylor 

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύλληψη στη Νιγηρία του πρώην Προέδρου της 
Λιβερίας, κ. Charles Taylor, και για την ταχεία προσαγωγή του ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου για τη Σιέρα 
Λεόνε, όπου αναµένεται ότι θα δικαστεί για πολλές κατηγορίες σχετικά µε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και 
άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το θάρρος της Προέδρου της Λιβερίας, κας Johnson-Sirleaf, η οποία ζήτησε την 
έκδοση του κ. Taylor και επαινεί τον Πρόεδρο, κ. Obasanjo, και τις αρχές της Νιγηρίας για το σηµαντικό ρόλο που 
διαδραµάτισαν ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή του. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο κ. Charles Taylor προσάγεται επί τέλους 
ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρόκειται για γεγονός ιστορικής σηµασίας για το λαό της Σιέρα Λεόνε και συνιστά 
αχτίδα φωτός για την ειρήνη και τη συµφιλίωση στην περιοχή. Η σύλληψη και η προσαγωγή του κ. Charles Taylor 
ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου συνιστά επίσης σηµαντική νίκη για τη διεθνή δικαιοσύνη και για την 
καταπολέµηση της ατιµωρησίας στο σύνολο της ∆υτικής Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τις 
προσπάθειες που καταβάλλει το Ειδικό ∆ικαστήριο προκειµένου να διασφαλισθεί η διεξαγωγή της δίκης του κ. 
Charles Taylor χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδηλώνει τη σθεναρή και αδιάλειπτη υποστήριξή της για το Ειδικό ∆ικαστήριο για τη 
Σιέρα Λεόνε το οποίο χαίρει της υποστήριξης των Ηνωµένων Εθνών. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σθεναρή υποστήριξή της για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δηµοκρατία 
στην περιοχή του Ποταµού Μάνο. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
56/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την πρόσβαση των ανθρωπιστικών δράσεων στο Νταρφούρ 

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει µε ανησυχία ότι η κυβέρνηση του Σουδάν δεν επέτρεψε προ ηµερών στους 
εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας, όλως δε προσφάτως ούτε στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις κ. Jan Egeland, να επισκεφθούν το Νταρφούρ. 
 
Η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Νταρφούρ επιβάλλει την άοκνη δραστηριοποίηση της 
διεθνούς κοινότητας. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας κ. Egeland θα έχει εν προκειµένω νευραλγικής 
σηµασίας ρόλο. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να παρέχει την δέουσα στήριξη και χρηµατοδότηση υπέρ των δράσεων 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Υπενθυµίζει δε ότι όλες οι ενεχόµενες πλευρές θα πρέπει να εγγυώνται απεριόριστη 
επιτόπια πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. 
 
Η κυβέρνηση του Σουδάν οφείλει να συνεργαστεί µε τα Ηνωµένα Έθνη και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, την 
καλούµε δε επιµόνως να κάνει το ίδιο µε όλες τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται 
στο Νταρφούρ. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
57/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την 60ή επέτειο από την ίδρυση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου 

 Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγχαίρει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο (∆∆) για την 60ή επέτειο από την ίδρυσή του. 
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει την ισχυρή υποστήριξή της προς το ∆∆ ως κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωµένων Εθνών και 
αναγνωρίζει τη συµβολή του στην ειρηνική διευθέτηση πολυάριθµων διακρατικών διαφωνιών. Το ∆ικαστήριο 
σήµερα έχει αποδειχθεί ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς έννοµης τάξης. Έχει δηµιουργήσει ένα σώµα δικαστικών 
αποφάσεων και συµβουλευτικών γνωµών άριστης ποιότητας, το οποίο έχει αναδειχθεί σε απαραίτητο και 
αξιόπιστο µέσο για τον καθορισµό των κανόνων του διεθνούς δικαίου. 
 
Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι αυξανόµενος αριθµός υποθέσεων και νοµικών ερωτηµάτων έχει υποβληθεί 
προς το ∆∆ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό καταδεικνύει σαφώς την εµπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας 
στο έργο του ∆∆, την αύξουσα εµπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο και τη δέσµευση για ειρηνική διευθέτηση των 
διαφωνιών µε δικαστικά µέσα. 
 
Ενώ η καθιέρωση ειδικευµένων διεθνών δικαστηρίων και άλλων θεσµών για τη διευθέτηση διαφωνιών 
επιβεβαιώνει την αύξουσα αποδοχή της δικαστικής διευθέτησης των διαφωνιών, το ∆∆ παραµένει ο κύριος 
δικαστικός θεσµός και στην καρδιά µιας διεθνούς τάξης βασισµένης στο κράτος δικαίου. 
 
Η ΕΕ δράττεται της ευκαιρίας για να ζητήσει από όλα τα κράτη να παραπέµπουν τις διαφωνίες τους που δεν 
µπορούν να επιλυθούν µε άλλα ειρηνικά µέσα στο ∆∆, και παροτρύνει ένθερµα όλα τα κράτη να συµµορφωθούν 
προς τις αποφάσεις του ∆∆. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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. 
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* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να µετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
58/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Γκάµπια 

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταδικάζει έντονα την απόπειρα πραξικοπήµατος στις 21 Μαρτίου για την εκδίωξη 
της κυβέρνησης της Γκάµπιας. Καταδικάζουµε κάθε προσπάθεια ανατροπής δηµοκρατικά εκλεγµένων 
κυβερνήσεων. Συγχαίρουµε τον λαό της Γκάµπιας διότι αντέδρασε µε ηρεµία και αυτοσυγκράτηση. 
 
Αν και αναγνωρίζουµε το δικαίωµα των αρχών της Γκάµπιας να διερευνήσουν πλήρως τα περιστατικά που είχαν 
σχέση µε το πραξικόπηµα, ανησυχούµε διότι ορισµένοι από τους συλληφθέντες κρατούνται πέραν του ορίου των 
72 ωρών που προβλέπει η νοµοθεσία της Γκάµπιας. Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές της Γκάµπιας να ακολουθήσουν τις 
δέουσες διαδικασίες και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των κρατουµένων, να αποκαλύψουν τον τόπο 
στον οποίο κρατούνται και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την καλή τους φυσική κατάσταση καθώς και την 
πρόσβαση σε συνηγόρους.  
 
Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία ότι η εφηµερίδα Independent υποχρεώθηκε να κλείσει ύστερα από τη σύλληψη του 
διευθυντή και του εκδότη της. Απευθύνουµε στις αρχές της Γκάµπιας έκκληση να διευκρινίσουν τους λόγους της 
ενέργειας αυτής και τους υπενθυµίζουµε ότι ο σεβασµός της ελευθερίας του τύπου, ως µέρους της ελευθερίας του 
εκφράζεσθαι, εγγυάται στο ακέραιο ότι οι πολίτες µπορούν να ασκούν όλα τα δηµοκρατικά τους δικαιώµατα. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

_______________________ 
 

 
 
59/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ 

του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 2006, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα εις βάρος ορισµένων 
αξιωµατούχων της Λευκορωσίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/661/ΚΕΠΠΑ 

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2006 
 
Η κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 2006, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα εις 
βάρος ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/661/ΚΕΠΠΑ - 
δηµοσιεύτηκε την 11η Απριλίου του 2006 στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. L 101/06 
σ. 5. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Κροατία* και Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες 
χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 

* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να µετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

_______________________ 
 
 
60/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τη θέσπιση των συνταγµατικών διατάξεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 
Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2006 

 
Ενόψει της επικείµενης ψηφοφορίας στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σχετικά µε τις 
συνταγµατικές τροποποιήσεις που πρότεινε το Υπουργικό Συµβούλιο και ενέκρινε η Προεδρία της χώρας αυτής, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη έγκριση αυτής της δέσµης µεταρρυθµίσεων 
από την επιτροπή συνταγµατικών και νοµικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βοσνίας 
Ερζεγοβίνης. 
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στη διαδικασία συνταγµατικής µεταρρύθµισης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η 
οποία αποτελεί στοιχείο ουσιώδες για τη θεµελίωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, αυτόνοµου και πολυεθνοτικού 
ευρωπαϊκού κράτους στην υπηρεσία των πολιτών. 
 
Η ταχεία και έγκαιρη έγκριση αυτής της δέσµης µεταρρυθµίσεων από το κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
αποδεικνύει εκ νέου ότι η χώρα είναι έτοιµη να διασφαλίσει τον έλεγχο σε τοπικό επίπεδο και να θεσπίσει και να 
εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. 
 
Η υπό προσχώρηση χώρα Βουλγαρία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία*, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας* και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
 
 
61/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το επεισόδιο κατά του Τύπου στο Μπουρούντι 
Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2006 

 
Στις 17 Απριλίου, δηµοσιογράφοι που παρακολουθούσαν µια συνέντευξη Τύπου του κ. Basabose κρατήθηκαν επί 
αρκετές ώρες από την εθνική αστυνοµία του Μπουρούντι και τις υπηρεσίες πληροφοριών. 
 
Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία την ανωτέρω απόπειρα µελών της αστυνοµίας και της εθνικής υπηρεσίας 
πληροφοριών στις 17 Απριλίου να εκφοβίσουν τον Τύπο στο Μπουρούντι.  
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Η ΕΕ επικροτεί τη σταθερή και ταχεία αντίδραση της κυβέρνησης του Μπουρούντι, η οποία εξέφρασε την 
αποδοκιµασία της για το επεισόδιο και τόνισε ότι δεν αποτελεί δείγµα της κυβερνητικής στον τοµέα αυτό.  
 
Η ΕΕ επικροτεί το κλίµα ελευθερίας που απολαµβάνει ο Τύπος στο Μπουρούντι και θεωρεί το κλίµα αυτό ως ένα 
από τα θετικά σηµεία των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. 
 
Η ΕΕ τονίζει τη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η στην ελευθερία του Τύπου, η οποία είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους δείκτες εκδηµοκρατισµού µιας κοινωνίας. Η άσκηση της ελευθερίας αυτής δεν πρέπει να 
παρεµποδίζεται.  
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, 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 και η Π∆ΓΜ εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
62/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) έλαβε δεόντως υπό σηµείωση τα διαγγέλµατα του βασιλιά Γκιανέντρα της 21ης και 
24ης Απριλίου 2006 καθώς και τις συνακόλουθες αντιδράσεις που προκάλεσαν στο Νεπάλ. 
 
Η ΕΕ ζητεί ρητώς την ταχεία εφαρµογή της απόφασης του βασιλιά για την ανασύσταση του Κοινοβουλίου. 
Εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι αναγνωρίζεται ότι στο Νεπάλ εθνικά κυρίαρχος είναι ο λαός. Η ΕΕ 
στηρίζει αµέριστα τις επιδιώξεις του λαού του Νεπάλ για ειρήνη και δηµοκρατία. 
 
Η ΕΕ προσδοκά πλέον από τη συµµαχία των επτά κοµµάτων (ΣΕΚ) να ασκήσει µε αίσθηµα ευθύνης τη 
διακυβέρνηση της χώρας στην τεταµένη παρούσα κατάσταση. Ενόψει της αναγγελθείσας συνεδρίασης του 
Κοινοβουλίου στις 28 Aπριλίου, η ΕΕ καλεί τους ηγέτες της ΣΕΚ να συνεχίσουν την ανάπτυξη και την εφαρµογή 
του οδικού χάρτη για τη δηµοκρατία και την ειρήνη. Χρειάζεται να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση µέτρα ώστε να 
επανέλθει η ειρήνη στη χώρα και να συσταθεί µια δηµοκρατική και υπεύθυνη κυβέρνηση. Η ΕΕ χαιρετίζει την 
πρόταση της ΣΕΚ να διορισθεί ο κ. Koirala Πρωθυπουργός. 
 
Η ΕΕ προσδοκά από όλες τις δυνάµεις ασφαλείας να απόσχουν από τη χρήση βίας κατά διαδηλώσεων υπέρ της 
δηµοκρατίας και να είναι έτοιµες να εργαστούν υπό την αρχή µιας δηµοκρατικής κυβέρνησης µόλις αυτή 
σχηµατιστεί. 
 
Η ΕΕ συνεχίζει να ζητεί µε επιµονή από το κοµµουνιστικό κόµµα του Νεπάλ (µαοϊκό) να επανενταχθεί στο 
δηµοκρατικό πολιτικό ρεύµα παρά ταύτα, η κίνηση αυτή προϋποθέτει την αποκήρυξη της βίας και τον αφοπλισµό. 
Η ΕΕ δεσµεύεται να βοηθήσει τα δηµοκρατικά θεσµικά όργανα που ευελπιστεί ότι θα αναδυθούν από την παρούσα 
κατάσταση και να συνεργαστεί µε αυτά. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία και Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
63/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την κατάσταση στη Σρί Λάνκα 
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταδικάζει απολύτως τη σηµερινή έκρηξη στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάµεων στο 
Κολόµπο. Η ΕΕ διαβιβάζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της προς τους συγγενείς των φονευθέντων και των 
τραυµατιών καθώς και προς την κυβέρνηση και τον λαό της Σρί Λάνκα για την τραγική αυτή απώλεια ζωών. 
 
∆εν πρέπει να επιτραπεί στην φρικώδη αυτή τροµοκρατική πράξη να απειλήσει τις προοπτικές της Σρί Λάνκα για 
ειρήνη. 
 
Εξακολουθούµε να στηρίζουµε τις επίµονες προσπάθειες του Νορβηγού µεσολαβητή για την ειρήνη, οι οποίες 
αποσκοπούν σε νέο γύρο συνοµιλιών µε αντικείµενο την ενίσχυση της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός µεταξύ 
του LTTE και της κυβέρνησης της Σρί Λάνκα. 
 
Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στο LTTE αλλά και στην κυβέρνηση της Σρί Λάνκα να απέχουν από τυχόν πράξεις που 
ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία και Μαυροβούνιο, το Λιχτενστάιν χώρα της 
ΕΖΕΣ και µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 
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64/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις εξελίξεις που σηµειώνονται στο Νεπάλ 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πρώτη από τετραετίας σύνοδο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Νεπάλ και 
τις αποφάσεις που αυτή έλαβε. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα προς την πλήρη και ακέραια δηµοκρατία και τη 
µόνιµη ειρήνευση που θα αποβούν προς όφελος των νεπαλέζων. Η ΕΕ συγχαίρει τον κ. Girija Prasad Koirala για 
το διορισµό του ως πρωθυπουργού. Η ΕΕ δέχεται µε ικανοποίηση τα µέτρα που ελήφθησαν για το σύντοµο 
σχηµατισµό µιας αποτελεσµατικής κυβέρνησης στο Νεπάλ. 
 
Η ΕΕ καλεί τα µέλη της Συµµαχίας των Επτά Κοµµάτων να εξακολουθήσουν να εργάζονται από κοινού για την 
εφαρµογή του οδικού χάρτη αυτής της συµµαχίας, όπως έχουν πράξει και ως σήµερα. Είναι σηµαντικό όλες οι 
διαδικασίες που αναµένεται ότι θα καταλήξουν στην εκλογή συνταγµατικής συνέλευσης και εν συνεχεία σε 
µεταρρυθµίσεις, να εφαρµοσθούν χωρίς εξαιρέσεις, µε τη συµµετοχή όλων και µε σεβασµό της κυριαρχίας του 
λαού του Νεπάλ. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος του Νεπάλ (µαοϊκού) (ΚΚΝ-Μ) να κηρύξει 
µονοµερώς εκεχειρία τριών µηνών, µε άµεση έναρξη. Η ΕΕ καλεί τώρα το ΚΚΝ-Μ να παραιτηθεί οριστικά από τη 
βία και να δεσµευθεί ότι θα καταθέσει τα όπλα. Χωρίς αυτήν τη δέσµευση δεν είναι δυνατή η ελεύθερη και 
κανονική εκλογή συντακτικής συνέλευσης. 
 
Η ΕΕ προτρέπει τη νέα κυβέρνηση να λάβει και εκείνη µέτρα ανταποκρινόµενη στην εκεχειρία που κήρυξε το 
ΚΚΝ-Μ, εξακολουθεί δε να πιστεύει ότι µια εκεχειρία θα διευκόλυνε µεσολάβηση και έλεγχο από τη διεθνή 
κοινότητα. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να υποστηρίζει κάθε διαδικασία που µπορεί να καταλήξει µέσω 
διαπραγµατεύσεων σε µια µόνιµη λύση. 
 
Ανταποκρινόµενη στην έκκληση του Πρωθυπουργού κ. Koirala, η ΕΕ συντασσόµενη µε τη διεθνή κοινότητα είναι 
πρόθυµη να παράσχει την υποστήριξή της στη διεξαγόµενη διαδικασία. Θα επανεξετάζει δε την έναντι του Νεπάλ 
πολιτική της, πάντα έτοιµη να την καταστήσει ευνοϊκότερη ανάλογα µε τις εξελίξεις. Η ΕΕ είναι πρόθυµη, εφ’όσον 
της ζητηθεί, να παράσχει βοήθεια ώστε οι µελλοντικές εκλογές να είναι ελεύθερες και κανονικές. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και 
δυνητικά υποψήφιες Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία και Λιχτενστάιν, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

__________________________ 
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65/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τις συνοµιλίες για το Νταρφούρ 

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και τα σουδανικά µέρη, που λαµβάνουν µέρος στις 
διαπραγµατεύσεις της Αµπούτζα, για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µε σκοπό την επίτευξη ειρηνευτικής 
συµφωνίας η οποία θα διευθετήσει τη σύγκρουση στο Νταρφούρ. 
 
Εκφράζει την ικανοποίησή της για το σχέδιο συµφωνίας το οποίο εκπονήθηκε χάρη στη διαµεσολάβηση της ΑΕ 
και το οποίο κρίνει ως καλή βάση διευθέτησης. Χαιρετίζει την αποδοχή του σχεδίου αυτού από τη σουδανική 
κυβέρνηση. Απευθύνει έκκληση προς το «Απελευθερωτικό Κίνηµα/ Στρατό του Σουδάν (SLM/A) και το Κίνηµα 
∆ικαιοσύνης και Ισότητας (JEM) να συνάψουν οριστική συµφωνία µε τη σουδανική κυβέρνηση βάσει του σχεδίου 
που προέκυψε από τη διαµεσολάβηση, χωρίς να υπερβούν εκ νέου την προθεσµία που έχει θέσει η ΑΕ. 
 
Η µη σύναψη της εν λόγω συµφωνίας θα ήταν ανεύθυνη στάση δεδοµένων των φρικτών δεινών που υφίσταται ο 
πληθυσµός του Νταρφούρ· οποιοδήποτε µέρος παρακωλύσει τη σύναψη της εν λόγω συµφωνίας θα βρεθεί 
αντιµέτωπο µε τις συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση 1591 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών. 
 
Η ΕΕ δηλώνει αποφασισµένη να στηρίξει την εφαρµογή της συµφωνίας που τυχόν επέλθει στην Αµπούτζα, 
συµβάλλοντας ιδίως στην ενίσχυση της AMIS, καθώς και στον διάλογο Νταρφούρ - Νταρφούρ και στην 
ανοικοδόµηση µετά τον τερµατισµό της σύγκρουσης. 
 
Η ΕΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις σφοδρές µάχες που µαίνονται επί του παρόντος στο Νταρφούρ και 
που αντιβαίνουν στο θετικό πνεύµα που διαπνέει τις συνοµιλίες της Αµπούτζα. Η ΕΕ καταδικάζει εκ νέου µε 
δριµύτητα όλες τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, ιδίως δε τις επιθέσεις κατά αµάχων και ανθρωπιστικών 
οργανώσεων. Καλεί τη σουδανική κυβέρνηση και τους επικεφαλής του SLM/A και του JEM να λάβουν τα 
προσήκοντα µέτρα ώστε η κατάπαυση του πυρός της Εντζάµενα να τηρηθεί αυστηρά από όλες τις δυνάµεις που 
ισχυρίζονται ότι ελέγχουν, και να συνεργαστούν πλήρως µε την AMIS. 
 
Κατά την ΕΕ είναι ουσιώδους σηµασίας επιχείρηση των Ηνωµένων Εθνών στο Νταρφούρ να πάρει το ταχύτερο 
δυνατό τη σκυτάλη από την AMIS. Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για την εµµονή της κυβέρνησης του Σουδάν 
να αντιτίθεται στην έλευση της οµάδας σχεδιασµού των Ηνωµένων Εθνών, και την καλεί να συναινέσει ευθύς 
αµέσως. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 
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66/2006 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανησυχητική εξέλιξη της κατάστασης 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο Ιράν και ιδίως για την περίπτωση του κ. Abdolfattah Soltani και τις 

δέκα εκτελέσεις στη φυλακή του Evin της 19ης Απριλίου 
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2006 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της για την κατάσταση στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο Ιράν. Η Ε.Ε. ανησυχεί ιδίως για τις κατηγορίες σε βάρος του συνήγορου των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων κ. Abdolfattah Soltani. Η ΕΕ καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωµα του κ. Soltani για 
δίκαιη και δηµόσια δίκη ενώπιον ενός κατά νόµον αρµόδιου αµερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστηρίου. Η ΕΕ 
εκφράζει εξ’ άλλου τη λύπη της για την καθαίρεση του κ. Abdolfattah Soltani από τα καθήκοντα που είχε 
αναλάβει, κατόπιν εκλογής του, στο δικηγορικό σύλλογο του Ιράν και καλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες να 
επανεξετάσουν την απόφασή τους. Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αναλάβει τη δέσµευση ότι θα παύσει να τιµωρεί τα 
πρόσωπα που αναπτύσσουν επαφές µε πρεσβείες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει εξ’ άλλου βαθιά ανησυχία διότι ο αριθµός εκτελέσεων εν γένει αυξάνεται στο Ιράν. 
Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τις δέκα εκτελέσεις που έλαβαν χώρα πρόσφατα στη φυλακή του Evin. Η ΕΕ 
επαναλαµβάνει ότι αντιτίθεται για λόγους αρχής στη θανατική ποινή άσχετα από τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
επιβάλλεται και ζητεί την κατάργησή της σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ΕΕ καλεί τα κράτη που εξακολουθούν να 
επιβάλλουν τη θανατική ποινή να περιορίσουν σταδιακά τη χρήση της. Ζητεί επίσης να εφαρµόζεται η θανατική 
ποινή µόνο για βαρύτατα εγκλήµατα και βάσει των στοιχειωδών κανόνων και να απαγορευτεί η επιβολή της σε 
ορισµένες κατηγορίες προσώπων όπως οι νεαροί εγκληµατίες. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, 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 και η Π∆ΓΜ εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

__________________________ 
 

67/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απόφαση της 
Αλγερίας να παράσχει αµνηστία στους δηµοσιογράφους που έχουν καταδικαστεί, επ’ ευκαιρία της 

παγκόσµιας ηµέρας της ελευθερίας του Τύπου 
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2006 

 
H ΕΕ επικροτεί τη χορήγηση αµνηστίας υπέρ των καταδικασθέντων δηµοσιογράφων από τον Πρόεδρο 
Bouteflika επ’ ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας της ελευθερίας του Τύπου. Το µέτρο αυτό αποτελεί 
θετικό σήµα, το οποίο µαρτυρεί τη βούληση της ανώτατης ηγεσίας της Αλγερίας να σέβεται την 
ελευθερία του Τύπου. Η ΕΕ ελπίζει ότι η χειρονοµία αυτή θα συνοδευτεί από αλλαγή του τρόπου 
εφαρµογής του νόµου περί συκοφαντίας, ώστε αυτή να συνάδει µε τις υποχρεώσεις της Αλγερίας βάσει 
του διεθνούς συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, 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 και η Π∆ΓΜ εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης. 
 

____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ης ΚΑΙ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 

Οι γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιµες σε πλήρη µορφή 
στις επίσηµες γλώσσες  
στoν δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.
asp 
 
 

 
 
Στη σύνοδο ολοµέλειας συµµετείχαν, αφενός, ο κ. Vladimir ŠPIDLA, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ο οποίος µίλησε για τις "Πολιτικές προτεραιότητες στον τοµέα της απασχόλησης, των κοινωνικών 
θεµάτων και της ισότητας των ευκαιριών" και, αφετέρου, εκπρόσωποι της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών των προς ένταξη χωρών (Βουλγαρία και Ρουµανία). 
 
 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
• Σύγχρονη βιοµηχανική πολιτική 
– Εισηγητής : κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
  
– Σχετ.: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η στρατηγική της Λισσαβώνας παρέχει ευρύ φάσµα οριζόντιων µέτρων για τη δηµιουργία ενός πλαισίου 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Λείπουν, όµως, µέχρι στιγµής οι τοµεακές 
προσεγγίσεις. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης βιοµηχανικής πολιτικής 
είναι, συνεπώς, εξαιρετικά ευπρόσδεκτη. 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την εκτενή ανάλυση της Επιτροπής στην ανακοίνωση σχετικά µε τα απαραίτητα 
µέτρα στήριξης για 27 κλάδων της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Επικροτεί, επίσης, τη σύσταση 14 
τοµεακών και διατοµεακών ειδικών οµάδων µε στόχο τον προσδιορισµό πιο συγκεκριµένων µέτρων για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. 

 
Ωστόσο, το ζήτηµα του προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων αφήνεται για περαιτέρω εξέταση.  

 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.
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Ειδικότερα, στην ανακοίνωση δεν τονίζεται ο απαραίτητος καταµερισµός των εργασιών ανάµεσα στο 
κοινοτικό και το εθνικό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισµός. 

 
∆ύο τοµείς για τους οποίους η ανακοίνωση δεν παρέχει αρκετές διευκρινίσεις είναι ο ρόλος των 
κυβερνήσεων στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα και τα όρια ανάµεσα στη µεταποιητική 
βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ουσιώδες να µπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να συνάπτουν συµφωνίες σχετικά µε τις 
βιοµηχανικές αλλαγές και την καινοτοµία, όπως συµβαίνει ήδη σε ορισµένες χώρες της ΕΕ. 

 
Η ΕΟΚΕ είναι πρόθυµη να συµπεριλάβει τα θέµατα της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής στο δίκτυο 
που έχει συστήσει για τη στρατηγική της Λισσαβώνας. 
 
– Επικοινωνία : κ. João Pereira dos Santos 
        (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  
• Βιοµηχανικές µεταλλαγές στις διασυνοριακές περιφέρειες  
–    Εισηγητής : κ. KRZAKLEWSKI (Μισθωτοί – PL) 

 
–    Σχετ. : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 586/2006 

 
–    Κύρια σηµεία : 
 
Η αυστριακή κυβέρνηση ζήτησε επίσηµα από την Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών 
(ΣΕΒΜ) να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα "Βιοµηχανικές µεταλλαγές και διεύρυνση της 
ΕΕ : Μελέτη των συνεπειών τους στις διασυνοριακές περιφέρειες" 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, κατά την προσεχή Προεδρία, είναι σηµαντικό να διασαφηνιστεί ο όρος 
"ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" σε ένα διασυνοριακό και βιοµηχανικό πλαίσιο. Πρέπει να εξεταστούν χωριστά οι 
περιφέρειες οι οποίες συνορεύουν µε τρίτες χώρες και να ληφθεί υπόψη εάν µια δεδοµένη γειτονική χώρα 
είναι υποψήφια προς ένταξη ή όχι. 
 
Είναι σηµαντικό να αποφασιστεί πως µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ των συνεπειών των µεταλλαγών 
της δεκαετίας του 90 στις περιφέρειες αυτές και των συνεπειών που οφείλονται στη διεύρυνση της ΕΕ, να 
εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν στις περιφέρειες αυτές 
πριν και µετά την διεύρυνση, και να εξακριβωθεί η καθυστέρηση µε την οποία εφαρµόστηκαν οι 
κοινοτικές πολιτικές στις εν λόγω περιφέρειες σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι σήµερα όπως και στο παρελθόν, η ικανότητα πρόσβασης των ενδιαφεροµένων 
µερών στους διαθέσιµους πόρους των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό και 
πιθανόν αποφασιστικό παράγοντα για την άσκηση και την ανάπτυξη της βιοµηχανικής πολιτικής στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της διευρυµένης Ευρώπης. Είναι επιτακτικό να αυξηθεί το µερίδιο των 
διαρθρωτικών ταµείων που διατίθεται στις εν λόγω περιφέρειες. Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση των ευρωπαϊκών οµίλων διασυνοριακής συνεργασίας 
προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τοµέα αυτό. Η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση την ανάγκη να συµπεριληφθούν 
στη σύνθεση των ευρωπαϊκών οµίλων διασυνοριακής συνεργασίας, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες και οι λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα οι οργανισµοί 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 15.05.2006 - EL - PE 369.014 

88 

κατάρτισης. Η ίδρυση των εν λόγω νοµικών προσώπων θα συµβάλει στην ενίσχυση στην ενίσχυση της 
βούλησης για διασυνοριακή συνεργασία, θα ενισχύσει την αίσθηση της ταυτότητας των εν λόγω 
περιφερειών, και θα τονώσει την βούλησή τους για εναρµόνιση των ρυθµίσεών τους. 
 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η ανάπτυξη των αγορών εργασίας στις εν λόγω ζώνες αποτελεί παράγοντα που 
ασκεί µια όχι αµελητέα επιρροή στις βιοµηχανικές µεταλλαγές. Εξακολουθούν να υπάρχουν προσωρινά 
εµπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΟΚΕ καλεί τα 
κράτη µέλη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόµενο συντόµευσης των µεταβατικών περιόδων. Η µελέτη 
αυτή πρέπει να διεξαχθεί µε την κατάλληλη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και διαβουλεύσεις στα 
διάφορα επίπεδα. Όσον αφορά τα λοιπά µέσα βιοµηχανικής πολιτικής, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της 
ενδεχόµενης θέσπισης µιας κοινής ενοποιηµένης βάσης επιβολής του φόρου εταιρειών. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει επανειληµµένα το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν ο κοινωνικός 
διάλογος και η δέσµευση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την διαχείριση της 
βιοµηχανικής πολιτικής στις εν λόγω περιφέρειες τόσο από την άποψη της εφαρµογής δυναµικών 
βιοµηχανικών πολιτικών όσο και από την άποψη της επίλυσης των προβληµάτων τα οποία επηρεάζουν 
τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων και εθνοτικών οµάδων. 

 
− Επικοινωνία : κ. Pol Liemans   
                    (Tηλ. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 

 
• Εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και βιοµηχανικές µεταλλαγές 
– Εισηγητής : κ. ZBORIL (Εργοδότες – CZ) 
– Συνεισηγητής : κ. ČINČERA (∆ιάφορες δραστηριότητες – CZ) 
   
–    Σχετ.:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  –  CESE 593/2006 

 
–    Κύρια σηµεία : 

 
Οι κλιµατικές αλλαγές συνιστούν ένα µοναδικό πρόβληµα που η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει όµοιό 
του στη σύγχρονη ιστορία. Πρόκειται για παγκόσµιο πρόβληµα που εντάσσεται σε µια µακροπρόθεσµη 
προοπτική (πολλών αιώνων) και χαρακτηρίζεται από την πολυσύνθετη αλληλεπίδραση κλιµατικών, 
περιβαλλοντικών, οικονοµικών, πολιτικών, θεσµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών. Στο 
πρόβληµα αναµιγνύονται παράµετροι διεθνούς χαρακτήρα και όπου εµπλέκονται πολλές γενεές, στα 
πλαίσια ευρύτερων στόχων κοινωνίας, όπως η ισότητα και η βιώσιµη ανάπτυξη. Η χάραξη µιας 
στρατηγικής για την αντίδραση στις κλιµατικές αλλαγές χαρακτηρίζεται από λήψη αποφάσεων που 
παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και από τον κίνδυνο πρόκλησης µεταβολών µη γραµµικών, 
ακόµη και µη αναστρέψιµων.  
 
Εάν κατά τη χάραξη των πολιτικών που στοχεύουν στη µείωση των εκποµπών των αερίων του 
θερµοκηπίου δεν ληφθεί υπόψη το σύνολο των οικονοµικών παραµέτρων, ένα µέρος της παραγωγής των 
χωρών που έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο κινδυνεύει να µετατοπιστεί σε χώρες περισσότερο 
αναπτυγµένες οικονοµικά οι οποίες διστάζουν ακόµα να κυρώσουν το πρωτόκολλο ή σε αναπτυσσόµενες 
χώρες οι οποίες δεν έχουν αναλάβει καµία ποσοτική δέσµευση που να απορρέει από το εν λόγω 
πρωτόκολλο. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα οικονοµικές απώλειες ή απώλειες 
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από πλευράς ανταγωνιστικότητας χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη µείωση των εκποµπών σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Οι κλιµατικές αλλαγές συνιστούν παγκόσµιο φαινόµενο. Είναι αναγκαία η προσφυγή σε όλες τις 
πολιτικές διαπραγµατεύσεις και µέσα, προκειµένου να συµµετάσχουν όλοι οι µεγάλοι παγκόσµιοι 
ρυπαντές στις προσπάθειες περιορισµού των συνολικών ποσοστών συγκέντρωσης αερίων του 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των µέτρων για την µείωση των 
κλιµατικών µεταβολών µπορεί να αυξηθεί, υπό τον όρο ότι οι σχετικές πολιτικές θα ενσωµατώνονται 
στους λοιπούς, µη κλιµατολογικούς, στόχους των εθνικών και τοµεακών πολιτικών και ότι θα 
µετατραπούν σε ευρείες στρατηγικές µετάβασης, µε στόχο την επίτευξη των µακροπρόθεσµων 
κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που είναι αναγκαίες και για την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης 
και για την µείωση των κλιµατικών αλλαγών.  
 
Προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί περαιτέρω 
εµβάθυνση των γνώσεων σχετικά και µε τα αίτια των φαινοµένων αυτών αλλά και µε τις δυνατότητες 
περιορισµού των αντίστοιχων ανθρωπογενών επιδράσεων. Χωρίς κατάλληλα επιστηµονικά και 
ερευνητικά µέσα και συστηµατική παρακολούθηση και επίβλεψη, δεν δυνατόν να διασφαλιστούν αµέσως 
οι απολύτως απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις όσον αφορά τα πραγµατικά αίτια των κλιµατικών 
αλλαγών. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι, από πολλές απόψεις, η ορθολογική οργάνωση της 
παραγωγής και κυρίως της χρήσης της ενέργειας συνιστούν καθοριστικό παράγοντα, όχι µόνο για την 
οικονοµική επιτυχία, αλλά και για τη σταδιακή µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.  
 
Η γνωµοδότηση προτείνει µια σειρά µηχανισµών, οι οποίοι θα απαιτήσουν αξιόλογα µέσα για την 
επιστήµη και την έρευνα, καθώς και σηµαντικές προσπάθειες για την εφαρµογή τους, εάν η ΕΕ έχει 
πραγµατικά τη βούληση να αναλάβει ηγετική θέση στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Πριν 
από την υιοθέτηση όλων αυτών των µέτρων, επιτακτική ανάγκη συνιστά η διεξαγωγή εις βάθος µελέτης 
των αιτίων και των συνεπειών, ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο, ακατάλληλα µέτρα να 
απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ίδια την ικανότητα δράσης της ΕΕ ως συνόλου και του κάθε 
κράτους µέλους της µεµονωµένα. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πληθυσµού, πρέπει να 
καταρτιστούν σχέδια για τον περιορισµό της ευπάθειας στις κλιµατικές αλλαγές, λαµβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, και να προωθηθεί η ανάπτυξη συστηµάτων προειδοποίησης και 
επιφυλακής, που θα συνοδεύονται από δράσεις συστηµατικής παρακολούθησης και επιτήρησης. 

 
− Επικοιινωνία : κ. José Miguel Cólera Rodríguez 
          (Tηλ. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 
 2.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ              

 
• Στρατηγική για τον ανοικτό συντονισµό στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας 
− Εισηγητής : κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 
 
−  Σχετ.: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 
 
− Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη µε τις επιδιώξεις της Ανακοίνωσης. Η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας θα ενισχυθεί εάν τα κράτη µέλη δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στον στόχο του εκσυγχρονισµού 
και της βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας. 

 
Μολονότι η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία, φρονεί ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των τριών µεµονωµένων στόχων, τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξής τους, καθώς και οι 
διαφορές που υφίστανται στους τοµείς αυτούς µεταξύ των κρατών µελών. 
 
Ένας από τους γενικούς στόχους ορίζεται ως «ενίσχυση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της 
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση της πολιτικής». 
Οι κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί καθοριστικοί παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
πρέπει να εµπλακούν περισσότερο σε όλες τις βασικές πτυχές της διαδικασίας. 

 
Η ΕΟΚΕ οφείλει, στο πλαίσιο των τρεχουσών εργασιών της, να παρακολουθήσει το νέο πλαίσιο 
ανοικτού συντονισµού και υποβολής εκθέσεων πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του 2007. 
 
− Επικοινωνία : κα Susanne Johansson 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
• ∆υνατότητας µεταφοράς των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης 
− Εισηγήτρια : κα ENGELEN-KEFER (Εργοδότες – DE) 
 
− Σχετ.: COM(2005) 507 final – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά τους στόχους που θέτει η Επιτροπή και υποστηρίζει την πρόταση οδηγίας, 
µολονότι διατηρεί ορισµένες επιφυλάξεις σχετικά µε τα µέτρα που προτείνονται για την επίτευξη των 
στόχων αυτών. 

 
Κατά την περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης οδηγίας πρέπει να συνυπολογιστούν τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 
• Προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια για την κινητικότητα των εργαζοµένων είναι 

απαραίτητο να συντονιστούν στενά τα ευρωπαϊκά συστήµατα, τόσο σε ό,τι αφορά την απόκτηση, 
όσο και τη διατήρηση και τη µεταφορά των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. 
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις στα διαφορετικά συστήµατα 
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης στα κράτη µέλη. 

 
• Η οικονοµική συµµετοχή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των συστηµάτων συµπληρωµατικής 

συνταξιοδότησης είναι αναγκαία και ευπρόσδεκτη. Για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν µεταβατικές ρυθµίσεις, που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα διαδοχικής προσαρµογής των συνταξιοδοτικών καθεστώτων. 
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• Προκειµένου να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι της οδηγίας, τα χρονικά περιθώρια µεταφοράς 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρά και να διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε τις 
πραγµατικές εθνικές ανάγκες. 

 
• Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστούν οι γενικές και χωρίς χρονικούς περιορισµούς εξαιρέσεις που 

προβλέπουν ορισµένα καθεστώτα· 
 
• Οι δραστηριότητες για την εξάλειψη των εµποδίων για την κινητικότητα στον τοµέα των 

συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης πρέπει να αναπτυχθούν σε συνάρτηση µε την 
φορολογική µεταχείριση αυτών των καθεστώτων. 

 
− Επικοινωνία : κα Ewa Kaniewska 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
3.  ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 
• Η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία – το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 
−  Εισηγήτρια : κα GREIF (∆ιάφορες δραστηριότητες – SL) 
 
−  Σχετ.: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 
 
−  Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις δράσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ότι η 
παρακολούθηση της οδηγίας για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.  

 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προτείνει µια ειδική οδηγία για τα θέµατα αναπηρίας σε συνέχεια της 
διαδικασίας της µελέτης σκοπιµότητας για την κατάρτιση νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
Μέσω των αναθεωρηµένων στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση θα πρέπει να 
ενισχυθεί η ενσωµάτωση των θεµάτων της αναπηρίας στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
και στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων.  

 
Η ΕΕ οφείλει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην αρχή της ενσωµάτωσης (mainstreaming) µέσα από 
πρωτοβουλίες όπως: 
 

− Τα διαρθρωτικά ταµεία, διασφαλίζοντας ότι συνυπολογίζονται οι αρχές της µη διάκρισης και της 
προσβασιµότητας 

− Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, διασφαλίζοντας ότι καταρτίζονται σχέδια έρευνας σε τοµείς όπως 
σχεδιασµός για όλους, συστήµατα ΤΠΕ, µετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση, κ.λπ. 

− Μεταφορές που να προωθούν περισσότερο προσβάσιµες σιδηροδροµικές και θαλάσσιες 
µεταφορές καθώς και µεταφορές µε λεωφορεία που εκτελούν διεθνή δροµολόγια.  
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Όσον αφορά τη µελλοντική δράση, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στα 
ακόλουθα ειδικά θέµατα: 

 
− στη µείζονα σηµασία της προσέγγισης της ανεξάρτητης διαβίωσης και το δικαίωµα των ατόµων 

µε αναπηρία να µην αποµονώνονται σε θεραπευτικά ιδρύµατα ή να υφίστανται κοινωνικό 
αποκλεισµό. Από αυτή την άποψη, ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος κοινωνικής προστασίας 
αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες·  

− στην ενεργό πολιτική συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο. Ο ρόλος των 
σχετικών ΜΚΟ (καθώς και των µικρότερων και πιο περιορισµένης εµβέλειας ΜΚΟ) θα πρέπει να 
ενισχυθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο·  

− στο µέλλον, πρέπει να προωθηθούν και τοµείς εκτός της απασχόλησης όπως η εκπαίδευση, ο 
πολιτισµός, ο ελεύθερος χρόνος, κ.λπ. 

− στον αντίκτυπο των πολλαπλών διακρίσεων, των πολιτιστικών διαφορών, της φτώχειας κλπ. 
− οι προσαρµοσµένοι χώροι εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των υποβοηθητικών τεχνολογιών, 

επιµόρφωση για την αναζήτηση εργασίας «job coaching») και ο διορισµός στις επιχειρήσεις 
υπαλλήλων αρµόδιων για θέµατα ισότητας µπορούν να τονώσουν την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών στην απασχόληση· 

− στην ασφάλεια στην εργασία υπό το πρίσµα της πρόληψης της αναπηρίας. 
 
–   Επικοινωνία : κα Anna Redstedt 
                   (Tηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

 
• Στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής για τη συνοχή (2007-2013) 
− Εισηγητής : κ. VEVER (Εργοδότες – FR) 

 
− Σχετ.: COM(2005) 299 final – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι σχέσεις µεταξύ των προτεραιοτήτων των στρατηγικών προσανατολισµών 2007-
2013 και των στόχων των διαρθρωτικών ταµείων δεν διευκρινίζονται. Λόγω της ανεπάρκειας των πόρων 
του κοινοτικού προϋπολογισµού, η ΕΟΚΕ συνιστά να διαφοροποιηθούν τα µέσα της πολιτικής για τη 
συνοχή, να υπάρξει συγκέντρωση των παρεµβάσεων και να εκσυγχρονιστούν οι µέθοδοι διαχείρισης, 
προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια και αλληλεπίδραση. 
 
− Επικοινωνία : κ. Roberto Pietrasanta 
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 
• Για ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο στην Λατινική Αµερική  
− Εισηγητής : κ. ZUFIAUR NARVAIZA (Εργοδότες – ES) 
 
− Σχετ.: Ενηµερωτική Έκθεση – CESE 68/2006 fin 
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− Κύρια σηµεία : 
 

Η προσεχής συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, που θα πραγµατοποιηθεί στη Βιέννη παρέχει την ευκαιρία 
για εµβάθυνση της στρατηγικής σύνδεσης. Αυτό απαιτεί µια σαφή πολιτική βούληση και µια παγκόσµια 
στρατηγική εστίαση, ώστε να πραγµατοποιηθούν βήµατα στις συµφωνίες σύνδεσης, την ανάπτυξη νέων 
θεσµικών µηχανισµών αλληλεγγύης και αναπτυξιακής συνεργασίας. 

 
Αναµφίβολα, η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών θα αποτελέσει καίριο παράγοντα για την εδραίωση 
της δηµοκρατίας, τη λειτουργία της οικονοµίας και την αξιοπρεπή απασχόληση για όλους. Η ΕΟΚΕ µε 
τους οµολόγους της στην ΛΑΚ είναι έτοιµοι, ως όργανα που εκπροσωπούν την οργανωµένη κοινωνία 
των πολιτών να διαδραµατίσουν ρόλο στρατηγικών εταίρων στην πολιτική αυτήν.  

 
Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΛΑΚ, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο υπήρξε και 
εξακολουθεί να αποτελεί σηµείο αναφοράς. Και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της 
Ευρώπης, η προώθηση ενός προτύπου βιώσιµης ανάπτυξης στη Λατινική Αµερική είναι καθοριστικής 
σηµασίας, όχι µόνο για λόγους αλληλεγγύης, αλλά και για λόγους εδραίωσης του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου.  

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ ενθαρρυντική τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συχνότερη 
διοργάνωση κοινωνικών φόρουµ µε τη συµµετοχή των επιχειρηµατικών κύκλων, των εργαζοµένων, των 
καταναλωτών, καθώς και την προτροπή του προς αυτή να εντείνει τις δραστηριότητές της στο πεδίο αυτό 
(της καθιέρωσης ενός ειδικού διαλόγου σχετικά µε την κοινωνική συνοχή) και να µεταβιβάσει τις 
εµπειρίες της στους εταίρους της Λατινικής Αµερικής. 

 
Οι κοινωνίες των πολιτών της Ευρώπης και των αντίστοιχων χωρών ή περιφερειών της Λατινικής 
Αµερικής ενδιαφέρονται όχι µόνον να συµµετάσχουν στην παρακολούθηση των εν λόγω συµφωνιών 
σύνδεσης, αλλά και να τους προσδώσουν κοινωνική διάσταση. Η κοινωνική αυτή διάσταση θα µπορούσε 
να συναπαρτίζεται από ένα σύνολο κανόνων αναφοράς που θα εξασφαλίζουν το σεβασµό των βασικών 
εργασιακών δικαιωµάτων: ρήτρες προστασίας των ανθρωπίνων, των δηµοκρατικών και των 
περιβαλλοντικών δικαιωµάτων καθώς και τη θέσπιση συµβουλευτικών µηχανισµών όπως ο 
προαναφερόµενος. 
 
− Επικοινωνία : κ. Gatis Eglitis 
                     (Tηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

• Νοµικό πλαίσιο της πολιτικής για τους καταναλωτές  
– Εισηγητής : κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
 
–   Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 594/2006 
 
–   Κυρία σηµεία : 
 
Η πολιτική για τους καταναλωτές είναι µια από τις πολιτικές που αγγίζει περισσότερο τους ευρωπαίους 
πολίτες. Μπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την προσήλωσή τους στο ευρωπαϊκό ιδεώδες εφόσον 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, γεγονός που δεν συµβαίνει πάντα. 
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Στη γνωµοδότηση της, η EOKE διαπιστώνει τα εξής: 

 
• ότι απαιτείται πολιτική βούληση προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος στην πολιτική προστασίας 

των συµφερόντων των καταναλωτών·  
• ότι απαιτείται επίσης να πραγµατοποιηθεί σε βάθος µελέτη σχετικά µε την αναδιατύπωση του 

νοµικού πλαισίου που θα χρησιµεύσει ως βάση της πολιτικής για την προστασία των 
συµφερόντων των καταναλωτών, διότι οι διατάξεις που ενσωµατώθηκαν από τις Συνθήκες του 
Μάαστριχτ (άρθρο 129 Α) και του Άµστερνταµ (άρθρο 153).  

 
Βασιζόµενη σε πολυάριθµες συµβουλές πολλών διακεκριµένων ευρωπαίων νοµοµαθών, η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει µια νέα νοµική βάση για την πολιτική των καταναλωτών. 
 
– Επικοινωνία : κ. Luis Lobo  
   (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
  
6.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
•  Η εσωτερική ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη  
–  Εισηγητής : κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  

 –    Σχετ.:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 599/2006 
   
–  Κύρια σηµεία : 

 
Μετά τη στάθµιση όλων των παραγόντων, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προσπάθεια για την υλοποίηση της 
ιδέας να συσταθεί ανεξάρτητος οργανισµός, µέσω της σύναψης σύµβασης µε τη συµµετοχή τουλάχιστον 
διεθνών οργανισµών, όπως η ΕΕ και τα κράτη µέλη της που πραγµατοποιούν πλωτές µεταφορές, όσο και 
άλλων κρατών όπως η Ελβετία και τα παραδουνάβια κράτη που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Σε έναν 
οργανισµό που απαρτίζεται από τα µέρη παρόµοιας σύµβασης, οι πολιτικές και νοµικά δεσµευτικές 
αποφάσεις και η εποπτεία των ελέγχων θα µπορούσαν να λαµβάνονται και να ασκούνται από υπουργική 
διάσκεψη. Ο οργανισµός αυτός θα µπορούσε επίσης να συγκεντρώνει όλες τις γνώσεις και την 
εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν προς το παρόν τα διάφορα υφιστάµενα όργανα και να µεριµνά ώστε να 
διατηρείται τουλάχιστον το ισχύον επίπεδο προστασίας και ασφάλειας αλλά και για τη συνέχεια του 
τοµεακού διαλόγου. 
 
Προκειµένου να επιτευχθεί, επιτέλους, η εφαρµογή ενιαίου νοµικού καθεστώτος σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένα ζητήµατα: 
 
• η γεωγραφική εµβέλεια διότι η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν αφορά άµεσα όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ· 
• υπάρχουν χώρες που δεν είναι µέλη της ΕΕ αλλά είναι σηµαντικές για την εσωτερική ναυσιπλοΐα 

στην Ευρώπη και, κατ' επέκταση, για την ΕΕ· 
• µόνο µε την ανάπτυξη κοινής πολιτικής δράσης µπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρµογή των 

υποδοµών σε ολόκληρο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών, τοµέα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
όλων των κρατών· 
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• είναι σαφές ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες και οι διαφορές σε ό,τι αφορά στις υποδοµές 
και την ένταση των µεταφορών, δεν επιτρέπουν την εφαρµογή όλων των κανόνων µε απόλυτο τρόπο 
και στον ίδιο βαθµό σε όλες τις ευρωπαϊκές πλωτές οδούς. 

 
Στο νέο σύστηµα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχει 
παραµεληθεί σε µεγάλο βαθµό στις υφιστάµενες ρυθµίσεις για την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις 
περιφέρειες της Ευρώπης. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετάσχουν πλήρως στην εξέλιξη αυτή. 

  
– Επικοινωνία : κα Anna Wagner   

 (Tηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
  

• Κοινοί κανόνες – ΕΟΑΑ  
– Εισηγητής : κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  

 –   Σχετ.: COM(2005) 579 final – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
   
– Κύρια σηµεία : 

 
Ο στόχος της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 στις 
αεροµεταφορές, στη χορήγηση των αδειών του ιπτάµενου πληρώµατος και στους εµπορικούς φορείς των 
τρίτων χωρών υποστηρίζεται πλήρως από την ΕΟΚΕ, δεδοµένου ότι η ανάληψη όλων των κανονιστικών 
δραστηριοτήτων για την ασφάλεια των αεροµεταφορών από µια ενιαία αρχή θα συνέβαλε στη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας στον εν λόγω τοµέα. 

 
Όσον αφορά την πρόσθετη πιστοποίηση για τα αεροσκάφη των τρίτων χωρών, η Κοινότητα θα πρέπει να 
διαθέτει σαφείς δυνατότητες προκειµένου να υπογράφει διµερείς συµφωνίες µε τρίτες χώρες για την 
αµοιβαία αναγνώριση των σχετικών πιστοποιητικών. Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας 
των αεροµεταφορών, ο ΕΟΑΑ οφείλει να αυξήσει τους πόρους του οι οποίοι προορίζονται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής. Συγχρόνως, η συγκέντρωση 
των πόρων σε επίπεδο ΕΕ παρέχει δυνατότητα ουσιαστικής µείωσης του κόστους, όχι µόνον για τον 
κλάδο, αλλά και για τις εθνικές κυβερνήσεις. Το ζήτηµα αυτό δεν εξετάζεται στην πρόταση. 

 
Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι στον ορισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν και οι εταιρικές και οι διαχωρισµένες δραστηριότητες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
ίδια προστασία της ασφάλειας για όλους τους επιβάτες εντός της ΕΕ. 
 
– Επικοινωνία : κα Anna Wagner   

              (Tηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
 

 
• Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας  
– Εισηγητής  : κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE) 

 
 –   Σχετ.: COM(2005) 429 final – CESE 600/2006 
 

– Επικοινωνία : κ. Raffaele Del Fiore 
              (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
•  Αντίκτυπος των αεροµεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος  
–    Εισηγητής : κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
– Σχετ.: COM(2005) 459 final – CESE 25/2006 fin - – CESE 598/2006 

 
–    Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι, προκειµένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος των αεροµεταφορών 
στην αλλαγή του κλίµατος, θα πρέπει να θεσπισθούν και άλλα µέτρα (πολιτικού χαρακτήρα). Ακόµη και 
αν υλοποιηθούν όλα τα φιλόδοξα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης κατά τις ερχόµενες δεκαετίες, η αύξηση 
της συµβολής των αεροµεταφορών στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα ανέρχεται περίπου στο 50% 
του ετήσιου ποσοστού ανάπτυξης των αεροµεταφορών. Οι πιστώσεις που προβλέπονται για το σκοπό 
αυτό στο πλαίσιο στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε εύστοχο και 
αποτελεσµατικό τρόπο.  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην αλλαγή του κλίµατος, θέτει και η 
ίδια πολιτικούς στόχους όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του 
αζώτου στις ευρωπαϊκές αεροµεταφορές για την περίοδο 2008-2012. Λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών 
συµβάσεων, συµφωνιών και συνεχιζόµενων µελετών, η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι τα δυνητικά µέτρα 
για την αεροπλοΐα θα πρέπει αρχικά να ισχύουν µόνο για τις εκποµπές CO2 στις ενδοκοινοτικές 
αεροµεταφορές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόµενα µακρές προθεσµίες εκτέλεσης. 

 
Λόγω της (ετησίως αυξανόµενης) συµµετοχής τους στις κλιµατικές αλλαγές, οι ενδοκοινοτικές 
αεροµεταφορές θα πρέπει, το συντοµότερο δυνατόν, να ενταχθούν σε ένα ανοικτό ευρωπαϊκό σύστηµα 
εµπορίας εκποµπών αερίων, µε ένα ρεαλιστικό βασικό επίπεδο. Τα ποσοστά των εκποµπών θα πρέπει να 
κατανέµονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιβάλλονται επιπλέον στόχοι συµβολής/µείωσης των 
εκποµπών απευθείας στις αεροπορικές εταιρείες ως συµβαλλόµενα µέρη, χωρίς ωστόσο οι 
νεοεισερχόµενοι στην αγορά φορείς να βρεθούν, στο µέτρο του δυνατού, σε µειονεκτική ανταγωνιστική 
θέση. Όσον αφορά τις άλλες επιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν πιο κατάλληλα µέσα τοπικού 
επιπέδου, όπως η επιβολή φόρου οξειδίου του αζώτου ή άλλα αποτελεσµατικά µέτρα.  

 
Οι επενδύσεις στην έρευνα όσον αφορά τις συνέπειες στις κλιµατικές αλλαγές των λοιπών, πλην των 
CO2, εκποµπών των αεροµεταφορών και η τεχνολογική πρόοδος που συµβάλλει στην εξασφάλιση 
καθαρότερων αεροµεταφορών, θα πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και τη 
βιοµηχανία· σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την πρόληψη των αρνητικών 
συµβιβασµών µεταξύ του τοπικού θορύβου, των τοπικών εκποµπών και των παγκόσµιων εκποµπών των 
αεροσκαφών.  

 
∆εδοµένου του δυναµικού της για τη µείωση των εκποµπών, η βελτίωση της διαχείρισης της 
αεροπορικής κυκλοφορίας θα πρέπει να αποτελεί επίσης προτεραιότητα µε τη χρησιµοποίηση της 
πρωτοβουλίας "Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός" και του προγράµµατος SESAR (Σχέδιο Έρευνας και 
Επιδείξεων για την Ενέργεια). 
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– Επικοινωνία : κα Annika Korzinek   
                      (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Θεµατική Στρατηγική - Θαλάσσιο Περιβάλλον 
–   Εισηγήτρια :  κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 

 
–   Σχετ.: COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 598/2006 

 
–   Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας, για τη θέσπιση πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική). Παρ’ όλα αυτά, υιοθετούµε κριτική στάση και 
πιστεύουµε ότι η πρόταση οδηγίας είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής: η κατάσταση των θαλασσών και των 
ωκεανών µας είναι τόσο υποβαθµισµένη, ώστε θα χρειάζονταν µέτρα περισσότερο δεσµευτικού χαρακτήρα 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή και ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα ήδη υφιστάµενα. Επιπλέον, η 
πρόταση δεν αποτελεί ολοκληρωµένη παρέµβαση στην κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γι’ αυτό, η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µια οδηγία-πλαίσιο θα εκπλήρωνε καλύτερα τον στόχο της, ενσωµατώνοντας και στη συνέχεια 
αναπτύσσοντας τις πτυχές που εδώ δεν εξετάζονται σε αρκετή έκταση και βάθος. 
 
Με τη µη πρόβλεψη νέων νοµοθετικών και διαχειριστικών µέτρων και µε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων, η 
πρόταση αποφεύγει την επιβολή νέων χρηµατοδοτικών δαπανών και, προπαντός, περισσότερης γραφειοκρατίας 
στα κράτη µέλη, διατηρεί όµως τα προβλεπόµενα συστήµατα συµµετοχής και διαβούλευσης µε το κοινό και µε τα 
εµπλεκόµενα µέρη, που είναι πολύ σηµαντικά για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος συντονισµού και ελέγχου της 
Επιτροπής σε σχέση µε τις περιφερειακές αρχές που θα αξιολογούν και θα προγραµµατίζουν τους στόχους και τα 
µέτρα εφαρµογής στο θαλάσσιο περιβάλλον της αρµοδιότητάς τους, ώστε να υπάρχει οµοιότητα και ισορροπία των 
δράσεων σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες, καθότι δεν πρέπει να λησµονείται ο διασυνοριακός χαρακτήρας των 
θαλασσών και των ωκεανών µας. Ο κεντρικός συντονισµός θα επιτρέψει την ανάπτυξη κοινοτικής δράσης στις 
τρίτες χώρες, όπου αυτό είναι εφικτό και, ειδικότερα, σε εκείνες µε τις οποίες µας συνδέουν διεθνείς συµφωνίες. 
 
Στους ορισµούς, οι οποίοι προσδιορίζονται µε βάση γενικούς παράγοντες ποιοτικής περιγραφής, και ιδιαίτερα στον 
ορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να συµπεριληφθούν και ποσοτικοί 
παράγοντες, όπως έγινε για τα εσωτερικά ύδατα στην ΟΠΥ, διότι η καλή κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποσότητα. 
 
Τέλος, επισηµαίνουµε δύο θέµατα που είναι πολύ σηµαντικά για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. Το 
πρώτο αφορά την άµεση εφαρµογή όλων των µέτρων που έχουν θεσπιστεί στο παρελθόν και έχουν αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, όπως εκείνα που απορρέουν από τις δέσµες ERIKA Ι, ΙΙ και ΙII. Το δεύτερο θέµα που 
πρέπει να υπενθυµιστεί και να εφαρµοστεί αφορά την έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με την αύξηση και τη 
βελτίωση των σχετικών γνώσεων, θα µπορέσουν να προσδιοριστούν σαφέστερα οι στόχοι και να εφαρµοστούν τα 
απαραίτητα προγράµµατα µέτρων για την αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Προς τούτο, 
απαιτείται µεγαλύτερη συµµετοχή στα ευρωπαϊκά προγράµµατα-πλαίσιο για την έρευνα. 
 

– Επικοινωνία : κα Filipa Pimentel   
               (Tηλ. : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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8.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
• Υποχρεώσεις διατροφής 
−  Εισηγητής : κ. RETUREAU (Εργοδότες – FR) 
 
−  Σχετ.: COM(2005) 649 final – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
−  Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την νοµοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής – διατυπώνοντας ορισµένες 
παρατηρήσεις – και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που έγιναν προκειµένου να 
θεσπιστεί κατάλληλη νοµοθεσία, µέσω των διαβουλεύσεων και των µελετών αντίκτυπου που 
προηγήθηκαν της σύνταξης αυτού του ποιοτικού νοµικού κειµένου.  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, επίσης, µε την επιλογή της νοµικής µορφής του κανονισµού καθώς και µε την 
νοµική βάση η οποία προσφέρεται ιδιαίτερα για την εναρµόνιση αντικειµένων που παρουσιάζουν µια 
ευρωπαϊκή συνιστώσα, παρά τις διαφορές που υφίστανται µεταξύ της νοµοθεσίας των κρατών µελών. 

  
Το θέµα άπτεται ταυτόχρονα του οικογενειακού δικαίου και της εισπράξεως των απαιτήσεων και, σε 
κοινωνικό επίπεδο, συνεπάγεται κινδύνους πρόκλησης φτώχειας που και αυτοί πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. 

 
Αυτό ανταποκρίνεται, επίσης, στην ανάγκη για σαφήνεια και νοµική ασφάλεια για τα ενδιαφερόµενα 
µέρη, τους εµπλεκόµενους τρίτους και τις αρµόδιες αρχές. Συµβάλλει αφενός στην προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων από κάθε χρήση που δεν αφορά το διακανονισµό της διαφοράς και αφετέρου 
στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη. 

 
Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας να εξετάσουν τη δυνατότητα 
αναγνώρισης του κανονισµού αυτού και την κυβέρνηση της ∆ανίας να διευκολύνει την εκτέλεση 
αποφάσεων σχετικά µε υποχρεώσεις διατροφής, σύµφωνα µε τη σύµβαση της Χάγης για την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε υποχρεώσεις διατροφής.  
 
− Επικοινωνία : κα Ewa Kaniewska 
                    (Tηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου (2008) 
− Εισηγήτρια : κα CSER (Εργοδότες – HU) 
 
− Σχετ.: COM(2005) 467 final – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Το «Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου» πρέπει, µέσω της κατανόησης και του σεβασµού των 
διαφορών, να αποτελέσει ένα µέσο για την αποφυγή των συγκρούσεων µε τον εντοπισµό των αιτίων που 
τις προκαλούν. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα δηµόσιο 
µέσο κοινοτικής κλίµακας όπως ένας ραδιοφωνικός η τηλεοπτικός σταθµός, ο οποίος να εκπέµπει στις 
διάφορες γλώσσες των ευρωπαίων πολιτών. 

 
Η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει ότι είναι δυνατό να υλοποιηθούν οι στόχοι προτεραιότητας µε βάση τους 
προτεινόµενους πόρους διότι, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, προορίζονται για την υποστήριξη των 
δράσεων σε κοινοτική κλίµακα. Η στήριξη για τις πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο είναι αβέβαιη. 

 
Η ΕΟΚΕ προτείνει να καταρτίσει η Επιτροπή δείκτες όχι µόνον ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς και 
προσφέρεται να συµβάλλει. 

 
Θα µπορούσε να καταρτιστεί εγκυκλοπαίδεια του ευρωπαϊκού πολιτισµού η οποία να στηριχθεί στα 
γεγονότα και τις δράσεις του «Έτους διαπολιτισµικού διαλόγου» (2008). Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την 
πρόταση για την καθιέρωση «Ηµέρας διαπολιτισµικού διαλόγου» και προτείνει και την απονοµή 
συµβολικού βραβείου σε ευρωπαίους πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου. 
 
Η ΕΟΚΕ θα ήθελε να λάβει µέρος στην αξιολόγηση του Έτους 2008. 
 
–    Επικοινωνία : κα Anna Redstedt 
                    (Tηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
9.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 
• Μετανάστευση και διεθνής προστασία 
−  Εισηγήτρια : κα SCIBERRAS (Εργοδότες – MT) 
 
−  Σχετ.: COM(2005) 375 final – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
−  Κύρια σηµεία : 

 
Τα ακριβή στατιστικά δεδοµένα κατέχουν µεγάλη σηµασία στην καταγραφή του µεταναστευτικού 
πληθυσµού στα κράτη µέλη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους καθώς και άλλων 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίσει την ανάγκη 
για ακριβή στατιστικά δεδοµένα στον τοµέα αυτό έτσι ώστε τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
του ζητήµατος και να διαθέσουν περισσότερους πόρους. 

 
Τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν καταρτίσει λεπτοµερείς στατιστικές όσον αφορά τη χώρα 
προέλευσης των αιτούντων άσυλου. Εντούτοις, υπάρχει ακόµα µια µεγάλη ανάγκη για πιο 
εµπεριστατωµένες στατιστικές που να βασίζονται σε συνεκτικά κριτήρια για όλα τα κράτη µέλη, 
προκειµένου να καταστούν δυνατές στο µέλλον οι συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών. 

 
Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες των στατιστικών είναι η επιρροή στη χάραξη και την 
αναθεώρηση των πολιτικών. 
 
− Επικοινωνία : κ. Pierluigi Brombo 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu
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                    (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int 
 
 
10. ΕΡΕΥΝΑ 

• Νανοεπιστήµη και νανοτεχνολογία 
– Εισηγητής : κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή 
µε στόχο την υλοποίηση, έως το 2009, ενός σχεδίου δράσης στον τοµέα των N&N, και ζητεί το 
συνδυασµό του κοινοτικού σχεδίου δράσης µε εθνικά σχέδια δράσης. 

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία θα πρέπει να πολλαπλασιάσει και να επιταχύνει τις 
προσπάθειές της για την έρευνα και την εφαρµογή των N&N, πραγµατοποιώντας µεγαλύτερες 
επενδύσεις. 

 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται στις N&N θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν έως το 2015 
µια παγκόσµια αγορά αξίας εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
καταστεί εφικτό, να µετουσιωθεί η επιστηµονική αριστεία σε εµπορικώς αξιοποιήσιµα προϊόντα, 
διεργασίες και υπηρεσίες.. 
 
– Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
  

• Ειδικά προγράµµατα Ε&ΤΑ 
– Εισηγητής : κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
–   Συνεισηγητής : κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
  
– Σχετ.: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η υλοποίηση του στόχου της στρατηγικής της Λισσαβόνας να εξελιχθεί η Ε.Ε. στην σηµαντικότερη 
οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως, προϋποθέτει την ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την επισήµανσή της ότι η ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης λειτουργεί ως αποτελεσµατική 
κινητήρια δύναµη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σύστασή 
της για σαφή αύξηση του προϋπολογισµού για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά εν γένει να µην επιλεγεί µια άκαµπτη κατανοµή του προϋπολογισµού στα διάφορα 
θέµατα, αλλά µια κατανοµή που να επιτρέπει όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα µπορεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραµµάτων να 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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ανταποκρίνεται σε νέα θέµατα που προκύπτουν ή σε αναδιαρθρώσεις που ενδέχεται να καταστούν 
απαραίτητες. 
 
Η ΕΟΚΕ παραπέµπει, τέλος, στην προηγούµενη σύστασή της για τον δραστικό περιορισµό των 
διοικητικών επιβαρύνσεων των αιτούντων, την απλούστευση των διαδικασιών και την εξασφάλιση, 
ταυτόχρονα, της µέγιστης δυνατής συνέχειας σε ό,τι αφορά τα µέσα ενίσχυσης και τις διαδικασίες για την 
ανάθεση έργων.  

 
–  Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
  

 
11. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
• Μεταφορές χρηµατικών ποσών / πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή 
− Εισηγητής : κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 

 
− Σχετ.: COM(2005) 343 final – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως ότι επιβάλλεται η ύπαρξη ενός κανονισµού. Οι δράσεις που προβλέπονται 
στο έγγραφο της Επιτροπής είναι, σε γενικές γραµµές, σωστές και λογικές· η ΕΟΚΕ ωστόσο διατηρεί 
ορισµένες επιφυλάξεις για την αποτελεσµατικότητά τους στην πράξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. 
 
Προτείνει να διευκρινισθεί ότι τα µέτρα δεν αφορούν µόνο την τροµοκρατία αλλά και το οργανωµένο 
έγκληµα, να υπενθυµιστούν οι ήδη ισχύοντες κανόνες κατά της νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος, να 
δηµιουργηθεί ενιαία θυρίδα επαφής που θα αναλάβει τη συλλογή των πληροφοριών και τη διάδοσή τους 
στις αρµόδιες ανακριτικές αρχές και οι ίδιες οι αρχές να αναφέρουν ονοµαστικά τους υπόπτους. 
 
− Επικοινωνία : κ. Imola Bedő 
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int ) 
 

_________________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
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