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30. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω

50

31. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

32. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

1.

Νε΄α πολιτικη΄ της ΕΕ για τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις µετα΄ τη διευ΄ρυνση * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2.

∆υνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄
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∆υνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την
΄ σεις των επιπε΄δων φορολογι΄ας *
ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/96/ΕΚ ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον
αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω΄σεις των επιπε΄δων
φορολογι΄ας (COM(2004)185  C5-0175/2004  2004/0067(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Οδικα΄ τηλεδιο΄δια ***II
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της
΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη διαλειτουργικο΄τητα
των συστηµα΄των τηλεδιοδι΄ων στην Κοινο΄τητα (6277/1/2004 G C5-0163/2004  2003/0081(COD)) . .

128
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Κοινοτικο΄ς Τελωνειακο΄ς Κω΄δικας ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄ Τελωνειακου΄ Κω΄δικα (COM(2003)452  C5-0345/2003 
2003/0167(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P5_TC1-COD(2003)0167
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄
Τελωνειακου΄ Κω΄δικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας ***
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
΄ ρησης της Ευρωπαϊκη΄ς
για την υπογραφη΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα του πρωτοκο΄λλου προσχω
Κοινο΄τητας στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας (Eurocontrol) (5747/2004
 COM(2003)555  C5-0065/2004  2003/0214(AVC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

P5_TA(2004)0283

Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα εξωτερικα΄ συ΄νορα *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου
΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας στα προσωρινα΄
που αφορα΄ την εγκαθι΄δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν µελω
΄ ν (COM(2003)502  C5-0442/2003 
εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα µεταξυ΄ κρατω
2003/0193(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P5_TA(2004)0284

Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα προσωρινα΄ εξωτερικα΄ συ΄νορα *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ενο΄ψει της
΄εγκρισης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την εγκαθι΄δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς
΄ ν (COM(2003)502
κυκλοφορι΄ας στα προσωρινα΄ εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα των κρατω΄ν µελω
 C5-0443/2003  2003/0194(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ για τη διαχει΄ριση των µεταναστευτικω΄ν ροω΄ν *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς για την ΄εκδοση
απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη καθιε΄ρωση ασφαλου΄ς ηλεκτρονικου΄ δικτυ΄ου πληροφο΄ρησης και
΄ ν ροω΄ν (COM(2003)727
συντονισµου΄ για τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες διαχει΄ρισης των µεταναστευτικω
 C5-0612/2003  2003/0284(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P5_TA(2004)0286

΄ν *
Το΄πος παροχη΄ς υπηρεσιω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για
΄ ν (COM(2003)822
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ ο΄σον αφορα΄ τον το΄πο παροχη΄ς υπηρεσιω
 C5-0026/2004  2003/0329(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α ∆ιαστη΄µατος *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
που αφορα΄ τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας-πλαισι΄ου µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς
Υπηρεσι΄ας ∆ιαστη΄µατος (COM(2004)85/2  C5-0099/2004  2004/0028(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . .
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Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της πρωτοβουλι΄ας της Ιρλανδι΄ας για την ΄εκδοση
απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας (ΕΑΑ) (15400/2003 G C5-0001/2004  2004/0801(CNS)) . . . .
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Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της πρωτοβουλι΄ας του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου για
την ΄εκδοση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας (ΕΑΑ) (5121/2004 G C5-0040/2004  2004/0802(CNS)) . .

145
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∆ιορισµο΄ς ενο΄ς µε΄λους της ΕΚΤ *
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σχε΄διο συ΄στασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τον
διορισµο΄ του κ. José Manuel González-Páramo ως µε΄λους της Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας (6315/2004 G C5-0176/2004  2004/0808(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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΄ ν διαβου΄λευσης
Αντι΄κτυπο των κοινοτικω΄ν ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων της κοινοτικη΄ς
΄ ν διαβου΄λευσης (2003/2079(INI)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
νοµοθεσι΄ας και των διαδικασιω
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΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
Ισο΄τητα ευκαιριω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των
΄ ν G Ίσες ευκαιρι΄ες για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες: ΄ενα ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης (COM(2003)650
Περιφερειω
 C5-0039/2004  2004/2004(INI)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης ***II
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της
΄εγκρισης κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το συντονισµο΄ των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης (15577/6/2003 G C5-0043/2004  1998/0360(COD)) . . . . . . . .
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P5_TC2-COD(1998)0360
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε δευ΄τερη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
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Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της
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της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το
αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λιο και τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες
στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΤΟ ΚΑ∆ΜΙΟ, ΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΖΟ(Α)ΠΥΡΕΝΙΟ . . . . . . . .

212

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ,
ΚΑ∆ΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΟ(Α)ΠΥΡΕΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΌΣ ΖΩΝΗΣ
Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

P5_TA(2004)0296

Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν ***I
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της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς
αερι΄ων θερµοκηπι΄ου εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς ΄εργων του Πρωτοκο΄λλου του
Κιο΄το . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

347

(Συνε΄χεια στην επο΄µενη σελι΄δα)

΄ν
Αριθµο΄ς πληροφοριω

Περιεχο΄µενα (συνε΄χεια)

Σελι΄δα

P5_TA(2004)0304

Ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ***I
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Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
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24. Απαλλαγη΄ 2002: G Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447

25. Εταιρικο΄ δι΄καιο, εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449

26. Κυ΄προς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450

΄ ρος πληρωµω
΄ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Ενιαι΄ος χω

451

28. Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

452

29. Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

453

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

456

1. Έκθεση Gargani A5-0250/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

456

2. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004  τροπολογι΄α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457

3. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004  τροπολογι΄α 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458

4. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004  τροπολογι΄α 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460

5. Έκθεση Jackson A5-0137/2004  τροπολογι΄α 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461

6. Έκθεση Angelilli A5-0229/2004  τροπολογι΄α 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463

7. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  απο΄φαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464

8. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  παρα΄γραφος 13, 4η περι΄πτωση, 1ο µε΄ρος . . . . . . .

465

9. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  παρα΄γραφος 13, 4η περι΄πτωση, 2ο µε΄ρος . . . . . . .

467

10. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  τροπολογι΄α 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

468

11. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  τροπολογι΄α 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

469

12. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  τροπολογι΄α 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471

13. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004  παρα΄γραφος 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472

14. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

473

15. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475
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16. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 2/αναθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476

17. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄ες 3/αναθ. + 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

478

18. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 4/αναθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479

19. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

481

20. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

482

21. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 34, 1ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484

22. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485

23. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487

24. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

488

25. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489

26. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491

27. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  τροπολογι΄α 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492

28. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

494

29. Έκθεση Ghilardotti A5-0253/2004  παρα΄γραφος 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

30. B5-0188/2004  Κυ΄προς  παρα΄γραφος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

497

31. B5-0188/2004  Κυ΄προς  τροπολογι΄α 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498

32. B5-0188/2004  Κυ΄προς  τροπολογι΄α 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

33. B5-0188/2004  Κυ΄προς  τροπολογι΄α 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

34. B5-0188/2004  Κυ΄προς  παρα΄γραφος 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

502

35. B5-0188/2004  Κυ΄προς  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

503

36. Έκθεση Radwan A5-0192/2004  τροπολογι΄α 5, 1ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505

37. Έκθεση Radwan A5-0192/2004  τροπολογι΄α 5, 2ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

506

38. Έκθεση Radwan A5-0192/2004  τροπολογι΄α 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508

39. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  τροπολογι΄α 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509

40. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  τροπολογι΄α 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

41. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  τροπολογι΄α 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511

42. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  τροπολογι΄α 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513

43. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  τροπολογι΄α 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

44. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

515

45. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

517

46. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

518

47. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519

48. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 9, 2ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

521

49. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

522

50. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524

51. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

52. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

526

53. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  παρα΄γραφος 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

527

54. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

529

55. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530

56. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

531

57. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

533

58. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 1, 1ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534

59. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 1, 2ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535

60. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  παρα΄γραφος 50, 1ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537
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61. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  παρα΄γραφος 50, 2ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

538

62. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539

63. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  τροπολογι΄α 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

541

64. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη IA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542

65. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2004)0310

Οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν κανο΄νων για ορισµε΄νες οδηγι΄ες
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση κοινω
µεταφορα΄ς εµπορευµα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)47  C5-0055/2004 
2004/0017(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

545

P5_TA(2004)0311

΄ ν υδα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I
Ιχθει΄ς των γλυκω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα
Κοινοβουλι΄ου και του
΄ σεως για τη
βελτιω
 C5-0038/2004 

του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν υδα΄των που ΄εχουν ανα΄γκη προστασι΄ας η΄
Συµβουλι΄ου περι΄ της ποιο΄τητος των γλυκω
διατη΄ρηση της ζωη΄ς των ιχθυ΄ων (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)19
2004/0002(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

545

P5_TA(2004)0312

΄ ν που χρησιµοποιου΄νται
Μηχανοκι΄νητα οχη΄µατα (συµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄) ***
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας επι΄ του σχεδι΄ου κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των
΄ πη περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για τη συµπεριφορα΄ ως προς
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄ ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν
την καυ΄ση των υλικω
µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των (COM(2003)630  5049/2004  C5-0106/2004  2003/0247(AVC)) . . .

546

P5_TA(2004)0313

Προστασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης ***
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των
΄ πη, περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για την προστασι΄α των
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω
αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης (COM(2003)632  5048/2004
 C5-0105/2004  2003/0248(AVC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547

P5_TA(2004)0314

΄ ν επισω
΄ τρων (θο΄ρυβος κυ΄λισης) ***
Έγκριση τυ΄που ελαστικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας επι΄ του σχεδι΄ου κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς
΄ πη, περι΄ οµοιο΄µορφων προδιαγραφω
΄ ν σχετικα΄ µε την ΄εγκριση τυ΄που
των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω
΄ ν επισω
΄ τρων, ο΄σον αφορα΄ το θο΄ρυβο κυ΄λισης (COM(2003)635  5047/2004  C5-0107/2004
ελαστικω
 2003/0254(AVC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547

P5_TA(2004)0315

Επανεξαγωγη΄ και εκ νε΄ου αποστολη΄ των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το ειδικο΄ καθεστω΄ς
εφοδιασµου΄ *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου
΄ ν (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ.
που αφορα΄ την τροποποι΄ηση των κανονισµω
1454/2001 για τους ο΄ρους επανεξαγωγη΄ς και εκ νε΄ου αποστολη΄ς των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄
΄ ς εφοδιασµου΄ (COM(2004)155  C5-0129/2004  2004/0051(CNS)) . . . . . . . . . .
το ειδικο΄ καθεστω

EL
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(Συνε΄χεια στην επο΄µενη σελι΄δα)

΄ν
Αριθµο΄ς πληροφοριω

Περιεχο΄µενα (συνε΄χεια)

Σελι΄δα

P5_TA(2004)0316

΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφορετικω
΄ν
Το΄κοι και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ν *
κρατω΄ν µελω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που
αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/49/ΕΚ µε στο΄χο να προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς περι΄οδοι για
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄ συστη΄µατος φορολο΄γησης των πληρωµω΄ν που
΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφορετικω
΄ν
αφορου΄ν το΄κους και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ ν (COM(2004)243  C5-0187/2004  2004/0076(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
κρατω΄ν µελω
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P5_TA(2004)0317

Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α
(COM(2003)763  C5-0622/2003  2003/0293(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

549

P5_TC1-COD(2003)0293
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο
Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

P5_TA(2004)0318

Συ΄µβαση-πλαι΄σιο της ΠΟΥ για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης-πλαισι΄ου της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας για την καταπολε΄µηση
του καπνι΄σµατος (COM(2003)807  C5-0028/2004  2003/0316(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

551

P5_TA(2004)0319

΄ ν, κρε΄µα κα΄στανου *
Μαρµελα΄δες, ζελε΄, µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2001/113/ΕΚ που αφορα΄ τις µαρµελα΄δες, τα ζελε΄ και τις µαρµελα΄δες
΄ ν, καθω΄ς και την κρε΄µα κα΄στανου που προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ του ανθρω΄που
εσπεριδοειδω
(COM(2004)151  C5-0128/2004  2004/0052(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552

P5_TA(2004)0320

Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης
1.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α
Ανασυγκρο΄τησης, για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0632/2003  2003/2242(DEC)) . . . . . . . . .
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2.

Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0632/2003 
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α
1.

2.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0636/2003  2003/2246(DEC)) . . . . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια
και την Υγει΄α στην Εργασι΄α σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Περιβα΄λλοντος
1.

EL

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το
οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0635/2003  2003/2245(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Αριθµο΄ς πληροφοριω
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0635/2003 
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΄ ν Προϊο΄ντων
Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
1.

2.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄
΄ ν Προϊο΄ντων ο΄σον αφορα΄
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0638/2003
2003/2255(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

του
την

...
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την
΄ ν Προϊο΄ντων σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για
Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0638/2003  2003/2255(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Απαλλαγη΄ 2002: Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο
1.

2.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0637/2003  2003/2247(DEC)) . . . . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
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Απαλλαγη΄ 2002: Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης
1.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0630/2003  2003/2240(DEC)) . . . . . . .
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απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της
Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
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Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της Eurojust σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης
1.

2.

EL

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄
του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0641/2003  2003/2259(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς
Εκπαι΄δευσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας
1.

2.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας ο΄σον αφορα΄
Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0631/2003
2003/2241(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

του
την

...
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το
Συνθηκω
οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0631/2003  2003/2241(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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΄ ν και Τοξικοµανι΄ας
Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
1.

2.

Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0634/2003  2003/2244(DEC)) . . . . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
Ναρκωτικω
΄ετος 2002 (C5-0634/2003  2003/2244(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας
1.
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Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση
του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0633/2003  2003/2243(DEC)) . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των
Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το
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Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ
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Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη
δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄
΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002 (C5-0646/2003  2003/2218(DEC)) . . . . . . . . . . . . . .
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που περιε΄χει τα σχο΄λια που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄
µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002
(C5-0646/2003  2003/2218(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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΄ ν ***II
Ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της
΄εγκρισης απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της
΄ ν προσανατολισµω
΄ ν για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου
απο΄φασης 1692/96/ΕΚ περι΄ των κοινοτικω
µεταφορω΄ν (5762/1/2004 G C5-0184/2004  2001/0229(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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΄ ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης ***I
∆ια΄ρθρωση των γεωργικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του
΄ ν ερευνω
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ν
Συµβουλι΄ου για τη διοργα΄νωση κοινοτικω
εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης (COM(2003)605  C5-0477/2003  2003/0234(COD)) . . . . .
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΄ν
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Σελι΄δα

P5_TC1-COD(2003)0234
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε την τροποποι΄ηση, συνεπει΄α της διευ΄ρυνσης, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλι΄ου για τη
΄ ν ερευνω
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ ν εκµεταλλευ΄σεων . . . . . . . . . . .
διοργα΄νωση κοινοτικω
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Χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000
σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) (COM(2003)667  C5-0527/2003 
2003/0260(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P5_TC1-COD(2003)0260
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για
την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το
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Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το κλει΄σιµο των λογαριασµω
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις οι οποι΄ες συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ σε σχε΄ση µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄
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προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 G Τµη΄µα V  Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2214(DEC)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

692

2.
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το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 G Τµη΄µα VI  Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
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Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου περι΄ χορηγη΄σεως απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Τµη΄µα I 
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που συνοδευ΄ει την απο΄φαση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση
απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα
(2003/2235(INI)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

730

Πε΄µπτη, 22 Απριλι΄ου 2004
(2004/C 104 E/04)

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739
739

1.

Έναρξη της συνεδρι΄ασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

Κατα΄θεση εγγρα΄φων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739

3.

∆ι΄κη κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα (δη΄λωση ακολουθου΄µενη απο΄ συζη΄τηση) . . . . . .

739

4.

Γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς G Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την πολιτικη΄
΄ ν * (συζη΄τηση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
απασχο΄λησης των κρατω΄ν µελω

740

5.

Υποδοχη΄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741

6.

Έκπτωση του κ. Michel Raymond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741

7.

΄ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ώρα των ψηφοφοριω

741

7.1.

Μελισσοκοµι΄α * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742

7.2.

΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) * (α΄ρθρο 110α του
∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
Κανονισµου΄) (τελικη΄ ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742

7.3.

Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω΄ην Ευρωβουλευτου΄
(α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742

(Συνε΄χεια στην επο΄µενη σελι΄δα)

΄ν
Αριθµο΄ς πληροφοριω

EL

Περιεχο΄µενα (συνε΄χεια)

Σελι΄δα

7.4.

Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω΄ην Ευρωβουλευτου΄
(2ο αι΄τηµα) (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

743

7.5.

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ανα΄πτυξη των κοινοτικω

743

7.6.

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ασφα΄λεια των κοινοτικω

743

7.7.
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11. Έκθεση Rocard A5-0148/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

799

12. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

13. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  παρα΄γραφος 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

801

14. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803

15. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  παρα΄γραφος 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804

16. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805

17. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

807

18. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

808

19. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  παρα΄γραφος 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

809

20. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811

21. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812

22. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813

23. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  παρα΄γραφος 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815

24. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

816

25. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818

26. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  τροπολογι΄α 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819

27. Έκθεση Wynn A5-0268/2004  αιτ. αναφ. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820

28. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004  τροπολογι΄α 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

822

29. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004  τροπολογι΄α 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

823

30. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004  τροπολογι΄α 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

824

31. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  τροπολογι΄α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

826

32. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  παρα΄γραφος 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

827

33. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  παρα΄γραφος 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

828

34. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  παρα΄γραφος 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830

35. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  τροπολογι΄α 5, 1ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

831

36. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  τροπολογι΄α 5, 2ο µε΄ρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832

37. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  τροπολογι΄α 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

833

38. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  παρα΄γραφος 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835

39. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004  παρα΄γραφος 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836

40. Έκθεση Kuckelkorn A5-0236/2004  τροπολογι΄α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837

41. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004  τροπολογι΄α 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839

42. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004  τροπολογι΄α 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

840

43. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004  παρα΄γραφος 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

841

44. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004  τροπολογι΄α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843

45. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat  τροπολογι΄α 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

844

46. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat  τροπολογι΄α 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

845

47. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847
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48. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

848

49. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849

50. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850

51. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

851

52. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

852

53. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

853

54. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

854

55. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

855

56. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

856

57. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

857

58. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

858

59. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

859

60. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

860

61. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

861

62. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862

63. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863

64. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

864

65. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

865

66. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

866

67. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

867

68. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

868

69. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

869

70. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

870

71. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

871

72. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

872

73. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφοι 26 ως 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

873

74. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

874

75. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

875

76. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

876

77. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

877

78. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφοι 45 ως 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

878

79. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

879

80. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880

81. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

881

82. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

882

83. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883

84. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

884

85. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885

86. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφοι 60 ως 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

886

87. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

887

88. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

888

89. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

889

90. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

890

91. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

891

92. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892
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93. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

94. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

95. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

895

96. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

896

97. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897

98. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

898

99. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

899

100. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

101. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

901

102. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

902

103. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

903

104. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

904

105. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  παρα΄γραφος 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905

106. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτ. αναφ. 1 ως 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

906

107. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

907

108. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908

109. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909

110. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη ∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

910

111. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911

112. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη ΣΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912

113. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

913

114. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

914

115. B5-0187/2004/αναθ. G Πακιστα΄ν  ψη΄φισµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

915

116. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  τροπολογι΄α 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

916

117. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  τροπολογι΄α 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

917

118. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  παρα΄γραφος 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918

119. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  παρα΄γραφος 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

919

120. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  τροπολογι΄α 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921

121. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  τροπολογι΄α 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

922

122. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  παρα΄γραφος 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

923

123. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  παρα΄γραφος 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

924

124. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  παρα΄γραφος 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

925

125. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004  τροπολογι΄α 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

927

126. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004  τροπολογι΄α 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928

127. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004  τροπολογι΄α 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

929

128. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004  τροπολογι΄α 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄
συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄
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΄ ν και τις χρεω
΄ σεις για τη χρη΄ση σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς
χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµικω
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συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την
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σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄
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Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων ***ΙΙΙ
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄
συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη
συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Σιδηροδρο΄µων (κανονισµο΄ς για τον Οργανισµο΄) (PE-CONS 3640/2004
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∆ιορθωτικο΄ς προϋπολογισµο΄ς αριθ. 6/2004
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6 της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004 (8539/2004 G C5-0167/2004  2004/2026(BUD))
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∆ηµοκρατι΄α, κρα΄τος δικαι΄ου, σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες ***I
ελευθεριω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τον καθορισµο΄
των προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη που συµβα΄λλουν στο
΄ ς και του
γενικο΄ στο΄χο της ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου καθω
΄ ν ελευθεριω
΄ ν (COM(2003)639
σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των θεµελιωδω
 C5-0507/2003  2003/0250(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλι΄ου, για τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για
την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη, που συµβα΄λλουν στο γενικο΄ στο΄χο της
ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου, καθω΄ς και του σεβασµου΄ των
΄ ν ελευθεριω
΄ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των θεµελιωδω
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΄ πης (2005-2019) ***I
Πολιτιστικε΄ς πρωτευ΄ουσες της Ευρω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1419/1999/ΕΚ για τη
΄ πης» για το
θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 (COM(2003)700  C5-0548/2003  2003/0274(COD)) . . . . . . . . . . . . .
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΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1419/1999/ΕΚ για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση
΄ πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
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΄ν
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΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των (europass) . . . . . .
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Μικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις 2001-2005 ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/EK σχετικα΄ µε ΄ενα
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΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/EK του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις
επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ) (2001-2005) . . . .
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Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω΄πη ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη
΄ πη
βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω
(COM(2004)96  C5-0082/2004  2004/0025(COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν ο΄ψει
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
της ΄εγκρισης απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας
΄ πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω
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Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
΄ ν µελω
΄ ν για την απασχο΄ληση
που αφορα΄ τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις πολιτικε΄ς των κρατω
(COM(2004)239  C5-0188/2004  2004/0082(CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

989

P5_TA(2004)0367

Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ένωσης 2007-2013
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Υπο΄µνηµα των χρησιµοποιουµε΄νων συµβο΄λων
*

∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης

** Ι

΄ τη ανα΄γνωση
∆ιαδικασι΄α συνεργασι΄ας, πρω

** ΙΙ

∆ιαδικασι΄α συνεργασι΄ας, δευ΄τερη ανα΄γνωση

***

Συ΄µφωνη γνω΄µη

*** Ι

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, πρω΄τη ανα΄γνωση

*** ΙΙ

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, δευ΄τερη ανα΄γνωση

*** ΙΙΙ

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, τρι΄τη ανα΄γνωση

(Η αναφερο΄µενη διαδικασι΄α στηρι΄ζεται στη νοµικη΄ βα΄ση που προ΄τεινε η Επιτροπη΄)
Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν
Εα΄ν δεν υπα΄ρχει αντι΄θετη ΄ενδειξη, οι εισηγητε΄ς γνωστοποι΄ησαν γραπτω΄ς στην προεδρι΄α τη θε΄ση τους επι΄ των
τροπολογιω΄ν.
Σηµασι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων συντµη΄σεων των επιτροπω΄ν
AFET

΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς
Επιτροπη΄ Εξωτερικω
Πολιτικη΄ς

BUDG

΄ν
Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω

CONT

Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄

LIBE

΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων
Επιτροπη΄ Ελευθεριω

ECON

Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς

JURI

΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς
Επιτροπη΄ Νοµικω

ITRE

Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας

EMPL

Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων

ENVI

Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Προστασι΄ας των Καταναλωτω΄ν

AGRI

Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου

PECH

Επιτροπη΄ Αλιει΄ας

RETT

΄ ν και Τουρισµου΄
Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω

CULT

Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄

DEVE

Επιτροπη΄ Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας

AFCO

΄ ν Υποθε΄σεων
Επιτροπη΄ Συνταγµατικω

FEMM

΄ µατα της Γυναι΄κας και τις Ίσες Ευκαιρι΄ες
Επιτροπη΄ για τα ∆ικαιω

PETI

΄ν
Επιτροπη΄ Αναφορω

Σηµασι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων συντµη΄σεων των πολιτικω΄ν οµα΄δων
PPE-DE

΄ν
Οµα΄δα του Ευρωπαϊκου΄ Λαϊκου΄ Κο΄µµατος (Χριστιανοδηµοκρα΄τες) και των Ευρωπαι΄ων ∆ηµοκρατω

PSE

΄ν
Οµα΄δα του Κο΄µµατος των Ευρωπαι΄ων Σοσιαλιστω

ELDR

΄ν
Οµα΄δα του Ευρωπαϊκου΄ Κο΄µµατος των Φιλελευθε΄ρων ∆ηµοκρατω΄ν και Μεταρρυθµιστω

Verts/ALE Οµα΄δα των Πρασι΄νων/Ευρωπαϊκη΄ Ελευ΄θερη Συµµαχι΄α
GUE/NGL Συνοµοσπονδιακη΄ Οµα΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ενωτικη΄ς Αριστερα΄ς/Αριστερα΄ των Πρασι΄νων των Βορει΄ων
Χωρω΄ν

EL

UEN

΄ πη των Εθνω΄ν
Οµα΄δα Ένωση για την Ευρω

EDD

΄ πη της ∆ηµοκρατι΄ας και της ∆ιαφορα΄ς
Οµα΄δα για την Ευρω

NI

Μη εγγεγραµµε΄νοι

30.4.2004
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EL

C 104 E/1
∆ευτε΄ρα, 19 Απριλίου 2004

Ι
(Ανακοινω΄σεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ 2004/2005

Συνεδρια΄σεις απο΄ 19 ΄εως 22 Απριλι΄ου 2004
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

(2004/C 104 E/01)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

1. Επανα΄ληψη της συνο΄δου
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 5.05 µ.µ.

2. Ανακοι΄νωση της Προεδρι΄ας
Ο Προ΄εδρος αποτι΄ει, εξ ονο΄µατος του Κοινοβουλι΄ου, φο΄ρο τιµη΄ς στη µνη΄µη του Fabrizio Quattrocchi, ιταλου΄
οµη΄ρου που δολοφονη΄θηκε στο Ιρα΄κ. Εκφρα΄ζει τα συλλυπητη΄ρια΄ του, εξ ονο΄µατος του Κοινοβουλι΄ου, προς την
΄ ς και προς τον λαο΄ και την κυβε΄ρνηση της Ιταλι΄ας.
οικογε΄νεια του θυ΄µατος, καθω
Το Σω΄µα τηρει΄ ενο΄ς λεπτου΄ σιγη΄.

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
3. Έγκριση των Συνοπτικω
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

΄ µατος
4. Συ΄νθεση του Σω
Οι αρµο΄διες ελληνικε΄ς αρχε΄ς ανακοι΄νωσαν το διορισµο΄ του Νικο΄λαου Χουντη΄ στη θε΄ση του Αλε΄ξανδρου Αλαβα΄νου, ως µε΄λους του Κοινοβουλι΄ου, µε ισχυ΄ απο΄ 15 Απριλι΄ου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/2

EL

∆ευτε΄ρα, 19 Απριλίου 2004

Οι αρµο΄διες ισπανικε΄ς αρχε΄ς ανακοι΄νωσαν το διορισµο΄ των Cristina Soriano Gil, M. José Vila Abelló και
M. Enric Xavier Morera I Catalá στη θε΄ση των Maria del Carmen Ortiz Rivas, Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya και Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, ως µελω΄ν του Κοινοβουλι΄ου, µε ισχυ΄ απο΄ 2 Απριλι΄ου 2004.
Ο Προ΄εδρος υπενθυµι΄ζει τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 7, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς της Μα΄λτας ανακοι΄νωσαν το διορισµο΄ του Mario De Marco αντι΄ του Antonio Fenech, και
του Jason Azzopardi, αντι΄ του Michael Frendo ως παρατηρητω΄ν, µε ισχυ΄ απο΄ 29 Μαρτι΄ου 2004.
Οι αρµο΄διες λετονικε΄ς αρχε΄ς ανακοι΄νωσαν το διορισµο΄ του Guntars Krasts αντι΄ του Juris Dobelis, ως παρατηρητη΄, µε ισχυ΄ απο΄ 7 Απριλι΄ου 2004.
Οι αρµο΄διες κυπριακε΄ς αρχε΄ς ανακοι΄νωσαν το διορισµο΄ του Λευτε΄ρη Χριστοφο΄ρου αντι΄ του Γιω΄ργου Τα΄σσου, ως
παρατηρητη΄, µε ισχυ΄ απο΄ 13 Απριλι΄ου 2004.

΄ ν οµα΄δων
5. Συ΄νθεση των πολιτικω
΄ ρησε στην Οµα΄δα Verts/ALE.
Ο Enric Xavier Morera I Catalá προσχω

΄ ν και των αντιπροσωπειω
΄ν
6. Συ΄νθεση των επιτροπω
Ο Mario De Marco ορι΄ζεται παρατηρητη΄ς στην επιτροπη΄ BUDG.
Ο Λευτε΄ρης Χριστοφο΄ρου ορι΄ζεται παρατηρητη΄ς στην επιτροπη΄ LIBE.
Ο Jason Azzopardi ορι΄ζεται παρατηρητη΄ς στην επιτροπη΄ PECH και στην επιτροπη΄ RETT.
Ο Josef Kubica ορι΄ζεται παρατηρητη΄ς στην επιτροπη΄ AFCO.
*
*

*

Οι οµα΄δες PPE-DE, PSE και ELDR παρουσια΄ζουν αιτη΄µατα ο΄σον αφορα΄ τους ακο΄λουθους διορισµου΄ς:
"

επιτροπη΄ ENVI: Jacqueline Rousseau



επιτροπη΄ AGRI, επιτροπη΄ FEMM και Αντιπροσωπει΄α για τις σχε΄σεις µε τον Καναδα΄: Cristina Soriano



΄ ρες της Κεντρικη΄ς Αµερικη΄ς και το Μεξικο΄: José
επιτροπη΄ RETT και Αντιπροσωπει΄α για τις σχε΄σεις µε τις χω
Vila Abellò.

Τα αιτη΄µατα αυτα΄ θα θεωρηθει΄ ο΄τι εγκρι΄θηκαν εφο΄σον δεν εκφρασθει΄ καµι΄α αντι΄ρρηση πριν απο΄ την ΄εγκριση των
΄ ν πρακτικω
΄ ν.
παρο΄ντων συνοπτικω

΄ν
7. Έλεγχος των εντολω
΄ σει τις εντολε΄ς των ακο΄λουθων βουλευΚατο΄πιν προτα΄σεως της επιτροπη΄ς JURI, το Σω΄µα αποφασι΄ζει να επικυρω
τω΄ν: Μερο΄πης Καλδη΄ και Maria del Carmen Ortiz Rivas.

8. Χρονοδια΄γραµµα συνο΄δων 2005
Η ∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων ανακοι΄νωσε τις προτα΄σεις της σχετικα΄ µε το χρονοδια΄γραµµα των περιο΄δων συνο΄δων
για το 2005. Οι προτα΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι οι ακο΄λουθες:
απο΄ 10 ΄εως 13 Ιανουαρι΄ου
στις 26 και 27 Ιανουαρι΄ου
απο΄ 21 ΄εως 24 Φεβρουαρι΄ου

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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απο΄
απο΄
στις
απο΄
στις
απο΄
στις
απο΄
απο΄
απο΄
στις
απο΄
απο΄
στις
απο΄

7 ΄εως 10 Μαρτι΄ου
11 ΄εως 14 Απριλι΄ου
27 και 28 Απριλι΄ου
9 ΄εως 12 Μαι΅ου
25 και 26 Μαι΅ου
6 ΄εως 9 Ιουνι΄ου
22 και 23 Ιουνι΄ου
4 ΄εως 7 Ιουλι΄ου
5 ΄εως 8 Σεπτεµβρι΄ου
26 ΄εως 29 Σεπτεµβρι΄ου
12 και 13 Οκτωβρι΄ου
24 ΄εως 27 Οκτωβρι΄ου
14 ΄εως 17 Νοεµβρι΄ου
30 Νοεµβρι΄ου και 1η ∆εκεµβρι΄ου
12 ΄εως 15 ∆εκεµβρι΄ου

Η προθεσµι΄α κατα΄θεσης τροπολογιω΄ν ορι΄ζεται την Τρι΄τη, 20 Απριλι΄ου στις 10 π.µ. Η ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄
την Τετα΄ρτη, 21 Απριλι΄ου στις 12 το µεσηµε΄ρι.

9. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατατε΄θηκαν τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα:
1) απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄:
"

Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/96/ΕΚ ο΄σον αφορα΄
τη δυνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω΄σεις των επιπε΄δων φορολογι΄ας (COM(2004)185 
C5-0175/2004  2004/0067(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: ECON
γνωµοδο΄τηση: ITRE
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 93 ΣΕΚ

"

Σχε΄διο συ΄στασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ το διορισµο΄ µε΄λους της Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας (6315/2004 " C5-0176/2004  2004/0808(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: ECON
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 112, παρα΄γραφος 2β, ΣΕΚ

"

Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης: Πρωτοβουλι΄α του Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας για την ΄εκδοση οδηγι΄ας
΄ν
του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την υποχρε΄ωση των µεταφορε΄ων να κοινοποιου΄ν τα στοιχει΄α των επιβατω
(8058/2004 " C5-0177/2004  2003/0809(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: LIBE
γνωµοδο΄τηση: RETT
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 62, παρα΄γραφος 2, ΣΕΚ, Άρθρο 63, παρα΄γραφος 3, ΣΕΚ

"

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1268/1999
σχετικα΄ µε την κοινοτικη΄ στη΄ριξη για τα προενταξιακα΄ µε΄τρα που αφορου΄ν τη γεωργι΄α και την αγρο΄ ρες της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης κατα΄ την προενταξιακη΄
τικη΄ ανα΄πτυξη στις υποψη΄φιες χω
περι΄οδο (COM(2004)163  C5-0178/2004  2004/0054(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: AGRI
γνωµοδο΄τηση: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 308 ΣΕΚ

"

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη του πρωτοκο΄λλου που καθορι΄ζει, για την
περι΄οδο απο΄ τις 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 ΄εως τις 2 ∆εκεµβρι΄ου 2007, τις αλιευτικε΄ς δυνατο΄τητες και τη
χρηµατικη΄ αντιπαροχη΄ που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Κυβε΄ρνησης του Μαυρικι΄ου για την αλιει΄α στα υ΄δατα του Μαυρικι΄ου (COM(2004)197 
C5-0179/2004  2004/0071(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: PECH
γνωµοδο΄τηση: BUDG, DEVE
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 37 ΣΕΚ, Άρθρο 300, παρα΄γραφος 2-3, πρω΄το εδα΄φιο ΣΕΚ
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Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄
θε΄ση του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου περι΄ της προστασι΄ας απο΄ τις πρακτικε΄ς χορη΄γησης επιδοτη΄σεων και τις αθε΄µιτες πρακτικε΄ς
΄ ν αεροπορικη΄ς µεταφορα΄ς απο΄ χω
΄ ρες που δεν ει΄ναι
καθορισµου΄ των ναυ΄λων κατα΄ την παροχη΄ υπηρεσιω
µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (COM(2004)235  C5-0180/2004  2002/0067(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: ECON, ITRE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 80, παρα΄γραφος 2, ΣΕΚ

Τροποποιηµε΄νη προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την
ποιο΄τητα των υδα΄των κολυ΄µβησης (COM(2004)245  C5-0181/2004  2002/0254(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ENVI
γνωµοδο΄τηση: JURI, RETT

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 175, παρα΄γραφος 1, ΣΕΚ

Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄
θε΄ση του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
΄ ν συµφωνιω
΄ ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν
Συµβουλι΄ου για τη διαπραγµα΄τευση και εφαρµογη΄ των αεροπορικω
µελω΄ν και τρι΄των χωρω΄ν (COM(2004)265  C5-0182/2004  2003/0044(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: LIBE, JURI

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 80, παρα΄γραφος 2, ΣΕΚ

Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 251 παρα΄γραφος 2 τρι΄το εδα΄φιο στοιχει΄ο γ) της
συνθη΄κης ΕΚ, επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση
της δευ΄τερης φα΄σης του προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης (2004-2008) σχετικα΄ µε την προ΄ληψη της
΄ ν και την προστασι΄α των θυµα΄των και των οµα΄δων κινδυ΄΄ ν, εφη΄βων και γυναικω
βι΄ας εις βα΄ρος παιδιω
νου (προ΄γραµµα DAPHNE II) (COM(2004)259  C5-0185/2004  2003/0025(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: FEMM
γνωµοδο΄τηση: BUDG, LIBE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 152 ΣΕΚ

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη του πρωτοκο΄λλου που καθορι΄ζει τις
δυνατο΄τητες αλιει΄ας το΄νου και τη χρηµατικη΄ αντιπαροχη΄ που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης για την αλιει΄α
στα ανοικτα΄ της Μαδαγασκα΄ρης, για την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2004 ΄εως 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006
(COM(2004)218  C5-0186/2004  2004/0070(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: PECH
γνωµοδο΄τηση: BUDG, DEVE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 37 ΣΕΚ, Άρθρο 300, παρα΄γραφος 2-3, πρω΄το εδα΄φιο ΣΕΚ

Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/49/ΕΚ µε στο΄χο να προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς περι΄οδοι για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄
΄ µατος
συστη΄µατος φορολο΄γησης των πληρωµω΄ν που αφορου΄ν το΄κους και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν (COM(2004)243  C5-0187/2004 
ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφορετικω
2004/0076(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ECON
γνωµοδο΄τηση: JURI

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 94 ΣΕΚ

΄ ν απασχο΄λησης των κρατω΄ν
Προ΄ταση συ΄στασης του Συµβουλι΄ου για την υλοποι΄ηση των πολιτικω
µελω΄ν (COM(2004)239  C5-0188/2004  2004/0082(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: EMPL
γνωµοδο΄τηση: ECON, ITRE, FEMM

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 128, παρα΄γραφος 2, ΣΕΚ

30.4.2004

30.4.2004
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Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν σχετικα΄ µε την παρα΄ταση του πρωτοκο΄λλου µε το οποι΄ο καθορι΄ζονται οι αλιευτικε΄ς δυνατο΄τητες
και η χρηµατικη΄ αντιπαροχη΄ που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς
Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας του Πρασι΄νου Ακρωτηρι΄ου ο΄σον αφορα΄ την αλιει΄α στα ανοικτα΄
του Πρασι΄νου Ακρωτηρι΄ου, για την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιουλι΄ου 2004 ΄εως 30 Ιουνι΄ου 2005
(COM(2004)183  C5-0189/2004  2004/0058(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: PECH
γνωµοδο΄τηση: DEVE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 37 ΣΕΚ, Άρθρο 300, παρα΄γραφος 2-3, ΣΕΚ

Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄
θε΄ση του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου για τις απαιτη΄σεις ασφα΄λισης των αεροµεταφορε΄ων και των επιχειρη΄σεων εκµετα΄λλευσης
΄ ν (COM(2004)255  C5-0190/2004  2002/0234(COD))
αεροσκαφω
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: JURI

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 80, παρα΄γραφος 2, ΣΕΚ

2) απο΄ τις κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς
2.1) εκθε΄σεις:
%

* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας-πλαισι΄ου µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας ∆ιαστη΄µατος
(COM(2004)085  C5-0099/2004  2004/0028(CNS))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Bodrato (A5-0222/2004).



***I ∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων που
Συµβουλι΄ου για την εναρµο΄νιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
διε΄πουν τις πιστω΄σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς (COM(2002)443  C5-0420/2002
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
 2002/0222(COD))  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Wuermeling (A5-0224/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης-πλαισι΄ου της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος
(COM(2003)807  C5-0028/2004  2003/0316(CNS))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Maaten (A5-0226/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς που αφορα΄ το α΄ρθρο 7 της Συνθη΄κης για την
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση: Σεβασµο΄ς και προω΄θηση των αξιω
΄ ν Υποθε΄(COM(2003)606  C5-0594/2003  2003/2249(INI))  Επιτροπη΄ Συνταγµατικω
σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Voggenhuber (A5-0227/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄
΄ ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 % Τµη΄µα II 
προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω
Συµβου΄λιο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2212(DEC))· Τµη΄µα IV  ∆ικαστη΄ριο
(I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2213(DEC))· Τµη΄µα V  Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
(I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2214(DEC))· Τµη΄µα VI  Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2215(DEC))· Τµη΄µα VII  Επιτροπη΄
΄ ν (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2216(DEC))· Τµη΄µα VIII  ∆ιατων Περιφερειω
µεσολαβητη΄ς (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2217(DEC)) (I5-0034/03 
C5-0088/2004  2003/2212(DEC))  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγη΄τρια: η κ. Stauner (A5-0228/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση υποχρε΄ωσης για
΄ ν να προβαι΄νουν σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ν
τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
΄ ν συνο΄ρων των κρατω΄ν
εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω΄ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
΄ ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄ αυτο΄ της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του
µελω
Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου (COM(2003)664  C5-0580/2003  2003/0258(CNS))
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
 Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εισηγη΄τρια: η κ. Angelilli (A5-0229/2004).
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Έκθεση σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους παραβι΄ασης, στην ΕΕ και ιδιαι΄τερα στην Ιταλι΄α, των δικαιωµα΄των της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης (α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, του Χα΄ρτη των
΄ ν ∆ικαιωµα΄των) (2003/2237(INI))  Eπιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των ΠολιΘεµελιωδω
΄ ν Υποθε΄σεων.
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
Εισηγη΄τρια: η κ. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση των
΄ ν (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 για τους
κανονισµω
ο΄ρους επανεξαγωγη΄ς και εκ νε΄ου αποστολη΄ς των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το ειδικο΄
΄ ς εφοδιασµου΄ (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α, α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1 του Κανονισµου΄)
καθεστω
(COM(2004)155  C5-0129/2004  2004/0051(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης
της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Daul (A5-0231/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ ενε΄ργειες στον τοµε΄α
της µελισσοκοµι΄ας (COM(2004)30  C5-0052/2004  2004/0003(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγη΄τρια: η κ. Lulling (A5-0232/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
΄ ν (COM(2003)822  C5-0026/2004 
77/388/ΕΟΚ ο΄σον αφορα΄ τον το΄πο παροχη΄ς υπηρεσιω
2003/0329(CNS))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Karas (A5-0233/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω΄πη
(COM(2004)096  C5-0082/2004  2004/0025(COD))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. W.G. van Velzen (A5-0235/2004).



΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ ΚοινοΈκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
΄ ν.
βουλι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2005 (2004/2007(BUD))  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Kuckelkorn (A5-0236/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/ΕΚ σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα
για τις επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ)
(2001-2005) (COM(2003)758  C5-0628/2003  2003/0292(COD))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Rübig (A5-0237/2004).



*** Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
΄ πη περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για τη συµπεριφορα΄ ως προς την
για την Ευρω
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄ ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν µηχακαυ΄ση των υλικω
νοκι΄νητων οχηµα΄των (5049/04 % C5-0106/2004  2003/0247(AVC)) (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α % Άρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄) % Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Berenguer Fuster (A5-0238/2004).



*** Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
΄ πη, περι΄ οµοιο΄µορφων προδιαγραφω
΄ ν σχετικα΄ µε την ΄εγκριση τυ΄που ελαστικω
΄ ν επιγια την Ευρω
΄ τρων, ο΄σον αφορα΄ το θο΄ρυβο κυ΄λισης (5047/04 % C5-0107/2004  2003/0254(AVC))
σω
(Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α % Άρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄) % Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Berenguer Fuster (A5-0239/2004).
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*** Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για την προστασι΄α των αυτοκι΄νητων
για την Ευρω΄πη, περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης (5048/04 % 2003/0248(AVC)) (Απλοποιηµε΄νη
διαδικασι΄α % Άρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄) % Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Berenguer Fuster (A5-0240/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α
(COM(2003)763  C5-0622/2003  2003/0293(COD))  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας,
Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄.
Εισηγη΄τρια: η κ. Sanders-ten Holte (A5-0241/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβου΄ ν προσο΄ντων και ικανολι΄ου που αφορα΄ ΄ενα ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
΄ ν % Άρθρο 162α)
τη΄των (europass) (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των επιτροπω
(COM(2003)796  C5-0648/2003  2003/0307(COD))  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας,
Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄.
Εισηγη΄τρια: η κ. Zissener (A5-0247/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας -(αναδιαµο΄ρφωση) (COM(2003)808 
Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν,
C5-0060/2004  2003/0311(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
∆ικαιοσυ΄νη και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Ceyhun (A5-0248/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν κανο΄νων για ορισµε΄νες οδηγι΄ες µεταφορα΄ς εµπορευµα΄των (Κωδιπου αφορα΄ τη θε΄σπιση κοινω
κοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)047  C5-0055/2004  2004/0017(COD)) (Απλοποιηµε΄νη
΄ ν Θεµα΄των και
διαδικασι΄α % Άρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄) % Επιτροπη΄ Νοµικω
Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Gargani (A5-0250/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
΄ ν καθω
΄ ς και
2001/113/ΕΚ που αφορα΄ τις µαρµελα΄δες, τα ζελε΄ και τις µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
την κρε΄µα κα΄στανου που προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ του ανθρω΄που (COM(2004)151 
C5-0128/2004  2004/0052(CNS))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: η κ. Jackson (A5-0251/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν υδα΄των που ΄εχουν ανα΄γκη προστασι΄ας η΄ βελτιω΄σεως για τη
περι΄ της ποιο΄τητος των γλυκω
διατη΄ρηση της ζωη΄ς των ιχθυ΄ων (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)019  C5-0038/2004
 2004/0002(COD)) (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α % Άρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονι΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
σµου΄) % Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Gargani (A5-0252/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο:
«Εκσυγχρονισµο΄ς του εταιρικου΄ δικαι΄ου και ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση % Σχε΄διο για την επι΄τευξη προο΄δου» (COM(2003)284  C5-0378/2003 
2003/2150(INI)) (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των επιτροπω΄ν % Άρθρο 162α) % Επιτροπη΄
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Νοµικω
Εισηγη΄τρια: η κ. Ghilardotti (A5-0253/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ ο΄ρων προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου (COM(2003)741  C5-0644/2003 
2003/0302(COD))  Eπιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Seppänen (A5-0254/2004).
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***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου
περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄ Τελωνειακου΄ Κω΄δικα (COM(2003)452  C5-0345/2003 
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
2003/0167(COD))  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγη΄τρια: η κ. Fourtou (A5-0255/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 3/2004 της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο % Τµη΄µα III 
΄ ν.
Επιτροπη΄ (2004/2021(BUD))  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Mulder (A5-0256/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα (2003/2235(INI))  Προσωρινη΄
επιτροπη΄ για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Sterckx (A5-0257/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ΄εκθεση δραστηριοτη΄των για το ΄ετος 2002 της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας
Επενδυ΄σεων (2004/2012(INI))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Ridruejo (A5-0258/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6/2004 της Ευρωπαϊκη΄ς νωσης
για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004 % Τµη΄µα III  Επιτροπη΄ (2004/2026(BUD))  Επιτροπη΄ Προϋπο΄ ν.
λογισµω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Mulder (A5-0259/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβου΄ τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς
λι΄ου που αφορα΄ τα ανω
προε΄λευσης (COM(2003)117  C5-0108/2003  2003/0052(COD))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Sturdy (A5-0260/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων (COM(2003)302  C5-0550/2003 
2003/2221(INI))  Οικοδοµω΄ντας στη συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Wijkman (A5-0261/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς που αφορα΄ την ΄εγκριση απο΄φασης του Συµβου΄ ν για τις θεωρη΄σεις (VIS) (COM(2004)099
λι΄ου για τη δηµιουργι΄α του συστη΄µατος πληροφοριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν,
 C5-0098/2004  2004/0029(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Coelho (A5-0262/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄΄ν %
λιο, την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Ίσες ευκαιρι΄ες για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες: ΄ενα ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης (COM(2003)650 
C5-0039/2004  2004/2004(INI))  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Mantovani (A5-0263/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
2003/96/ΕΚ ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄
προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω΄σεις των επιπε΄δων φορολογι΄ας
(COM(2004)185  C5-0175/2004  2004/0067(CNS)) (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α % Άρθρο
158, παρα΄γραφος 1 του Κανονισµου΄) % Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Randzio-Plath (A5-0264/2004).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
που αφορα΄ τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς και τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς
στη΄λες και συσσωρευτε΄ς (COM(2003)723  C5-0563/2003  2003/0282(COD))  Επιτροπη΄
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Blokland (A5-0265/2004).



* ∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α του Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας ο΄σον αφορα΄ την υπο΄ ν (8058/04 % C5-0177/2004
χρε΄ωση των µεταφορε΄ων να κοινοποιου΄ν τα στοιχει΄α των επιβατω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
 2003/0809(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν Υποθε΄σεων.
Εσωτερικω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Hernández Mollar (A5-0266/2004).

30.4.2004

30.4.2004
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* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄σταση του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου για τους προ΄σφυγες για την περι΄οδο 2005-2010 (COM(2004)102 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν,
C5-0096/2004  2004/0032(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Deprez (A5-0267/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
για την οικοδο΄µηση του κοινου΄ µας µε΄λλοντος % Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα
της διευρυµε΄νης Ένωσης 2007-2013 (COM(2004)101  C5-0089/2004  2004/2006(INI))
΄ ν.
 Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Wynn (A5-0268/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ 2005: Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την Ετη΄σια Στρα΄ ν.
τηγικη΄ Πολιτικη΄ς (2004/2001(BUD))  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Garriga Polledo (A5-0269/2004).



΄ πινα δικαιω
΄ µατα στον κο΄σµο το 2003 και την πολιτικη΄ της ΕυρωΈκθεση σχετικα΄ µε τα ανθρω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ (2003/2005(INI))  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
µα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. De Keyser (A5-0270/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄ναψη µιας Συµφωνι΄ας ανα΄µεσα στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες της Αµερικη΄ς σχετικα΄ µε
΄ ν απο΄ τους αεροτην επεξεργασι΄α και τη διαβι΄βαση των καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των επιβατω
µεταφορει΄ς προς το Υπουργει΄ο Εσωτερικη΄ς Ασφα΄λειας, Υπηρεσι΄α Τελωνει΄ων και Προστασι΄ας των
΄ ν (COM(2004)190  C5-0162/2004  2004/0064(CNS)) 
Συνο΄ρων των Ηνωµε΄νων Πολιτειω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων.
Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εισηγη΄τρια: η κ. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004).



Έκθεση σχετικα΄ µε την τρι΄τη ΄εκθεση για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (COM(2004)107
 C5-0092/2004  2004/2005(INI))  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και
Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Hatzidakis (A5-0272/2004).



* Έκθεση σχετικα΄ µε το σχε΄διο συ΄στασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τον διορισµο΄ του κ. José
Manuel González-Páramo ως µε΄λους της Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς
Τρα΄πεζας (6315/04 % C5-0176/2004  2004/0808(CNS))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και
Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Randzio-Plath (A5-0273/2004).

2.2) συστα΄σεις για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση:
%

***II Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που εξε΄δωσε το Συµβου΄λιο εν
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το
συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης (COM(1998)779  C5-0043/2004 
1998/0360(COD))  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: η κ. Lambert (A5-0234/2004).



***II Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που εξε΄δωσε το Συµβου΄λιο
εν ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
την διαλειτουργικο΄τητα των συστηµα΄των τηλεδιοδι΄ων στην Κοινο΄τητα (COM(2003)132 
C5-0163/2004  2003/0081(COD))  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και
Τουρισµου΄.
Εισηγη΄τρια: η κ. Sommer (A5-0246/2004).



***II Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που εξε΄δωσε το Συµβου΄λιο εν
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις
ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του ∆ιευρωπαϊκου΄ Οδικου΄ ∆ικτυ΄ου
(COM(2002)769  C5-0118/2004  2002/0309(COD))  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Rack (A5-0249/2004).
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3) απο΄ τους βουλευτε΄ς
3.1) προφορικε΄ς ερωτη΄σεις για την ω΄ρα των ερωτη΄σεων (α΄ρθρο 43 του Κανονισµου΄)
%

Ebner Michl, McAvan Linda, Lage Carlos, Sandbæk Ulla Margrethe, Karas Othmar, Newton
Dunn Bill, Harbour Malcolm, Paasilinna Reino, Martínez Martínez Miguel Angel, McKenna
Patricia, Bowis John, Kinnock Glenys, Posselt Bernd, Isler Béguin Marie Anne, Staes Bart,
Nogueira Román Camilo, Hedkvist Petersen Ewa, Crowley Brian, Hughes Stephen, Morgan
Eluned, Bowe David Robert, Gahrton Per, Ó Neachtain Seán, Medina Ortega Manuel,
Andrews Niall, Hyland Liam, Fitzsimons James (Jim), Collins Gerard, Grönfeldt Bergman
Lisbeth, Sacrédeus Lennart, Thorning-Schmidt Helle, Whitehead Phillip, Ahern Nuala, Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου Ρο΄δη, Varela Suanzes-Carpegna Daniel, Χατζηδα΄κης Κωνσταντι΄νος,
Casaca Paulo, Dybkjær Lone, Lannoye Paul A.A.J.G., Moraes Claude, MacCormick Neil,
Πατα΄κης Ιωα΄ννης, Färm Göran, Mulder Jan, Izquierdo Rojo María, Arvidsson Per-Arne, Αλυσανδρα΄κης Κωνσταντι΄νος, Riis-Jørgensen Karin, Κο΄ρακας Ευστρα΄τιος, De Rossa Proinsias,
Sandberg-Fries Yvonne, Thors Astrid  Isler Béguin Marie Anne, Nogueira Román Camilo,
Hyland Liam, Collins Gerard, Crowley Brian, Gahrton Per, Medina Ortega Manuel, Andrews
Niall, Fitzsimons James (Jim), Ludford Sarah, McKenna Patricia, Ahern Nuala, Ó Neachtain
Seán, Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου Ρο΄δη, Dybkjær Lone, Newton Dunn Bill, Posselt Bernd,
O’Toole Barbara, Jensen Anne Elisabet, Moraes Claude, MacCormick Neil, De Rossa Proinsias, Izquierdo Rojo María, Thors Astrid

3.2) προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (α΄ρθρο 48 του Κανονισµου΄)
%

Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell’Alba, Benedetto Della
Vedova, Olivier Dupuis, Marco Pannella, Uma Aaltonen, Nuala Ahern, Sylviane Ainardi,
Bent Andersen, Jan Andersson, Anne André-Léonard, Danielle Auroi, Αλε΄ξανδρου Μπαλτα΄,
Maria Luisa Bergaz Conesa, Jean-Louis Bernié, Fausto Bertinotti, Johanna Boogerd-Quaak,
Armonia Bordes, Alima Boumediene-Thierry, David Bowe, André Brie, Ieke van den Burg,
Antonio Campos, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Paulo Casaca, Michael Cashman,
Gérard Caudron, Chantal Cauquil, Carmen Cerdeira, Dorette Corbey, Armando Cossutta,
Danielle Darras, Jean-Maurice Dehousse, Véronique De Keyser, Harlem Désir, Jan Dhaene,
Giuseppe Di Lello, Lone Dybkaer, Saïd El Khadraoui, Alain Esclopé, Jillian Evans, Giovanni
Claudio Fava, Anne Ferreira, Ilda Figueiredo, Glyn Ford, Pernille Frahm, Geneviève Fraisse,
Per Gahrton, George Garot, Marie-Hélène Gillig, Koldo Gorostiaga Mary Honeyball, Michiel
van Hulten, Renzo Imbeni, Marie Anne Isler-Béguin, Salvador Jove Peres, Άννας Καραµα΄νου,
Hans Karlsson, Γεωργι΄ου Κατηφο΄ρη, Sylvia-Yvonne Kaufmann, ∆ηµητρι΄ου Κουλουρια΄νου,
Alain Krivine, Arlette Laguiller, Jean Lambert, Vincenzo Lavarra, Caroline Lucas, Sarah
Ludford, Eryl McNally, Nelly Maes, Cecilia Malmström, Lucio Manisco, Helmuth Markov,
Pedro Marset, Claudio Martelli, David Martin, Εµµανουη΄λ Μαστορα΄κη, Véronique Mathieu,
Erik Meijer, José Maria Mendiluce, Emilio Menendez Del Valle, Reinhold Messner, Rosa
Miguelez, Ana Miranda De Lage, Hans Modrow, Enrique Monsonis, Claude Moraes, Luisa
Morgantini, Sami Naïr, Pasqualina Napoletano, William Newton Dunn, Camilo Nogueira,
Jean-Thomas Nordmann, Μιχαη΄λ Παπαγιαννα΄κη, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Gianni Pittella, Elly Plooij, Jacques Poos, Didier-Claude Rod, Alexander de Roo, Martine Roure, Giorgio Ruffolo, Heide Rühle, Guido Sacconi, Ulla Sandbaek, Manuel dos Santos, Luciana Sbarbati, Michel-Ange Scarbonchi, Karin Scheele, Herman Schmid, Olle Schmidt, Inger
Schörling, Ilka Schröder, Patsy Sörensen, Ιωα΄ννη Σουλαδα΄κη, Sergio Sousa Pinto, Bart Staes,
Dirk Sterckx, Joke Swiebel, Anna Terron, Maj Britt Theorin, Feleknas Uca, Elena Valenciano,
Anne Van Lancker, Gianni Vattimo, Luigi Vinci, Matti Wuori, Francis Wurtz, Eurig Wyn,
Μυρσι΄νης Ζορµπα΄ και Olga Zrihen σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ της αρχη΄ς του διαχωρισµου΄ µεταξυ΄
΄ ν θεσµω
΄ ν στο πλαι΄σιο του Ευρωπαϊκου΄ Συντα΄γµατος (B5-0186/2004)
δηµοσι΄ων και θρησκευτικω
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: AFCO
γνωµοδο΄τηση: LIBE

3.3) γραπτε΄ς δηλω΄σεις για καταχω΄ριση στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
%

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo Nogueira Román και
΄ ριση του δικαιω
΄ µατος της αυτοδια΄θεσης (αριθ.
Josu Ortuondo Larrea σχετικα΄ µε την αναγνω
29/2004)

%

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler και Diana Wallis σχετικα΄ µε
την ενδοµητρι΄ωση (αριθ. 30/2004)

30.4.2004

30.4.2004
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Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling και Patricia McKenna σχετικα΄ µε την
εµπορι΄α τροφι΄µων για παιδια΄ (αριθ. 31/2004)
Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori και Alima Boumediene-Thiery σχετικα΄ µε το
θα΄νατο πολιτω΄ν Σιχ στο Παντζα΄µπ και στην Ινδι΄α το 1984 (αριθ. 32/2004)

4) απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς


***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/440/ΕΟΚ
του Συµβουλι΄ου για την ανα΄πτυξη των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων [PE-CONS 3641/2004 
C5-0156/2004  2002/0025(COD)].
Εισηγητη΄ς: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)



***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/48/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης
ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος [PE-CONS
3639/2004  C5-0154/2004  2002/0023(COD)].
Εισηγη΄τρια: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)



***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο κανονισµου΄
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
Σιδηροδρο΄µων (κανονισµο΄ς για τον Οργανισµο΄) [PE-CONS 3640/2004  C5-0155/2004 
2002/0024(COD)].
Εισηγητη΄ς: Gilles Savary (A5-0244/2004)



***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την ασφα΄λεια των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων, η
οποι΄α τροποποιει΄ τη οδηγι΄α 95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις α΄δειες σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και την οδηγι΄α 2001/14/ΕΚ σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ της χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµι΄ ν υποδοµω
΄ ν και τις χρεω
΄ σεις για τη χρη΄ση σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς καθω
΄ ς και µε την πιστοποι΄ηση
κω
ασφα΄λειας (οδηγι΄α για την ασφα΄λεια των σιδηροδρο΄µων) [PE-CONS 3638/2004  C5-0153/2004
 2002/0022(COD)].
Εισηγητη΄ς: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)

10. Αναφορε΄ς
Οι κατωτε΄ρω αναφορε΄ς, που ΄εχουν καταχωρισθει΄ στο γενικο΄ πρωτο΄κολλο στις κατωτε΄ρω ηµεροµηνι΄ες παραπε΄µφθηκαν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 174, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄, στην αρµο΄δια επιτροπη΄:
Στις 31/03/2004
του κ. Rafael Pérez (αριθ. 251/2004)·
του κ. Antonio Arbelo Alvarado (αριθ. 252/2004)·
του κ. Pedro Fernández Arcila (ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza))
(αριθ. 253/2004)·
του κ. Antonio Plá Piera (Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix) (αριθ. 254/2004)·
του κ. José Luis Hernández Domínguez (αριθ. 255/2004)·
του κ. Pierre Segura (αριθ. 256/2004)·
του κ. Dragan Rakic (αριθ. 257/2004)·
του κ. Jacques Memmi (αριθ. 258/2004)·
του κ. Manuel Enocq (αριθ. 259/2004)·
του κ. Suleman Gjanaj (αριθ. 260/2004)·
του κ. Jean de la Forge (Comité de Défense Rural Donnery/FAY-AUX-LOGES) (αριθ. 261/2004)·
της κ. Adalgisa Uccheddu (αριθ. 262/2004)·
του κ. Andrea Alleva (αριθ. 263/2004)·
του κ. Roberto Massa (αριθ. 264/2004)·
του κ. Giovanni Pittella (αριθ. 265/2004)·
του κ. Mario Borghezio (αριθ. 266/2004)·
του κ. Donato Aguese (αριθ. 267/2004)·
της κ. Silvia Varriale (αριθ. 268/2004)·
του κ. Vincenzo Guerra (αριθ. 269/2004)·
της κ. Marica Camerlengo (αριθ. 270/2004)·
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του κ. Giuseppe Mario Di Mattia (αριθ. 271/2004)·
του κ. Luis Manuel Rodrigues de Sousa Gabriel (αριθ. 272/2004)·
του κ. Joachim Kurth (αριθ. 273/2004)
του κ. Ferdinand Holzner (αριθ. 274/2004)
του κ. Gert Schlüter (αριθ. 275/2004)
του κ. Arif Rüzgar (αριθ. 276/2004)
της κ. Rita Bürger (αριθ. 277/2004)
του κ. Karl-Heinz Hutzler (αριθ. 278/2004)
του κ. Friedrich Arnst (αριθ. 279/2004)
του κ. Erwin Bültmann (αριθ. 280/2004)
του κ. Peter Mailänder (Rechtsanwälte Haver & Mailänder) (αριθ. 281/2004)
της κ. Gisela Kroll (αριθ. 282/2004)
του κ. Franco José Kozely Masé Duca (αριθ. 283/2004)
του κ. Charles Winfield (αριθ. 284/2004)
του κ. Errol Jackson (αριθ. 285/2004)
της κ. Denise Walsh (αριθ. 286/2004)
της κ. Carol Grayson (αριθ. 287/2004)
του κ. Michael Gare-Simmons (αριθ. 288/2004)
της κ. Harriet Bullock (αριθ. 289/2004)
της κ. Reinhild Bergan (αριθ. 290/2004)
του κ. Frank Harvey (αριθ. 291/2004)
του κ. Harto Hannula (αριθ. 292/2004)
του κ. Rien van Kerkwijk (Vereniging Vrij Wonen) (µε ακο΄µη 8 753 υπογραφε΄ς) (αριθ. 293/2004)
της κ. Marie-Christina Gräfin zu Poppenheim (αριθ. 294/2004)
του κ. Χρη΄στος Κωστου΄δης (αριθ. 295/2004)·
της κ. Ειρη΄νης Σαββι΄δου (Σωµατει΄ο εργαζοµε΄νων στα τοπικα΄ συ΄µφωνα απασχο΄λησης ∆η΄µου Βεροι΄ας)
(αριθ. 296/2004)·
της κ. Μαρια΄νθης Βαρβε΄ρη (αριθ. 297/2004)·
του κ. Ευα΄γγελου Τσαγκαρα΄κη (Οικοδοµικο΄ς Συνεταιρισµο΄ς Γεωργικω΄ν Υπαλλη΄λων Ο «ΠΑΝ») (αριθ. 298/2004)·

΄ σεων
11. Μεταφορε΄ς πιστω
΄ σεων αριθ. 3/2004 (C5-0119/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω΄ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ πιστω
SEC(2004)0286).
Αφου΄ ΄ελαβε γνω΄ση της γνω΄µης του Συµβουλι΄ου, ενε΄κρινε τη µεταφορα΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24, παρα΄γραφος 3
και 181, παρα΄γραφος 1 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002, µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΑΠΟ:
Κεφα΄λαιο 31.01 + Αποθεµατικα΄ για διοικητικε΄ς δαπα΄νες
+

Θε΄ση 31.0140 + 04.010407 Ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Μ∆Π

− 450 000 EUR

+

Θε΄ση 31.0140 + 04.010412 Με΄τρα για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη των
διακρι΄σεων + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Μ∆Π

− 630 000 EUR

+

Θε΄ση 31.0140 + 15.010412 Ενε΄ργειες υπε΄ρ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και
επισκε΄ψεις στην Επιτροπη΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Μ∆Π

− 1 050 000 EUR

Κεφα΄λαιο 31.02 + Αποθεµατικα΄ για δηµοσιονοµικε΄ς παρεµβα΄σεις
+

Θε΄ση 31.0241 + 04.490407 Ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

− 215 928 EUR

+

Θε΄ση 31.0241 + 04.490412 Με΄τρα για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη των
διακρι΄σεων + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

− 562 192 EUR

+

Θε΄ση 31.0241 + 15.030302 Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης
+ Επιδο΄τηση στον τι΄τλο 3

ΠΑΥ
ΠΠ

− 406 100 EUR
− 406 100 EUR

30.4.2004

30.4.2004
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+

Άρθρο 31.0241 + 15.0605 Επισκε΄ψεις στην Επιτροπη΄
+

+

ΠΑΥ
ΠΠ

− 1 500 000 EUR
− 1 540 000 EUR

Θε΄ση 31.0241 + 15.490401 Προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες συνεργασι΄ας
στους τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης και της πολιτικη΄ς για τη νεολαι΄α + ∆απα΄νες
για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

− 1 200 000 EUR

Θε΄ση 31.0241 + 15.490412 Ενε΄ργειες υπε΄ρ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν +
∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

− 270 000 EUR

ΠΡΟΣ:
Κεφα΄λαιο 04.01 + ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Απασχο΄ληση και κοινωνικε΄ς
υποθε΄σεις»
+

΄ ν του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Απασχο΄Άρθρο 04.0104 + ∆απα΄νες στη΄ριξης των ενεργειω
ληση και κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις»
+

Θε΄ση 04.010407 + Ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Μ∆Π

450 000 EUR

+

Θε΄ση 04.010412 + Με΄τρα για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη των διακρι΄σεων + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Μ∆Π

630 000 EUR

Κεφα΄λαιο 04.49 + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση προγραµµα΄των τα οποι΄α ει΄χαν
αναληφθει΄ βα΄σει του παλαιου΄ δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
+

΄ ν του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Απασχο΄Άρθρο 04.4904 + ∆απα΄νες στη΄ριξης των ενεργειω
ληση και κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις»
+

Θε΄ση 04.490407 + Ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

215 928 EUR

+

Θε΄ση 04.490412 + Με΄τρα για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη των διακρι΄σεων + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

562 192 EUR

Μ∆Π

1 050 000 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

406 100 EUR
406 100 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

1 500 000 EUR
1 540 000 EUR

Κεφα΄λαιο 15.01 + ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «εκπαι΄δευση και πολιτισµο΄ς»
+

΄ ν του τοµε΄α πολιτικη΄ς «εκπαι΄Άρθρο 15.0104 + ∆απα΄νες στη΄ριξης των ενεργειω
δευση και πολιτισµο΄ς»
+

Θε΄ση 15.010412 + Ενε΄ργειες υπε΄ρ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και επισκε΄ψεις
στην Επιτροπη΄ + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Κεφα΄λαιο 15.03 + Επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση
+

Άρθρο 15.0303 + Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης
+

Θε΄ση 15.030302 + Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης + Επιδο΄τηση στον τι΄τλο 3

Κεφα΄λαιο 15.06 + ∆ια΄λογος µε τους πολι΄τες
+

Άρθρο 15.0605 + Επισκε΄ψεις στην Επιτροπη΄

Κεφα΄λαιο 15.49 + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση προγραµµα΄των τα οποι΄α ει΄χαν
αναληφθει΄ βα΄σει του παλαιου΄ δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
+

΄ ν του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Εκπαι΄Άρθρο 15.4904 + ∆απα΄νες στη΄ριξης των ενεργειω
δευση και πολιτισµο΄ς»
+

Θε΄ση 15.490401 + Προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες συνεργασι΄ας στους τοµει΄ς
της εκπαι΄δευσης και της πολιτικη΄ς για τη νεολαι΄α + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄
διαχει΄ριση

ΠΠ

1 200 000 EUR

+

Θε΄ση 15.490412 + Ενε΄ργειες υπε΄ρ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν + ∆απα΄νες για
τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΠ

270 000 EUR

*
*

*
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΄ σεων αριθ. 4/2004 (C5-0120/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω΄ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ πιστω
SEC(2004)0256).
Αφου΄ ΄ελαβε γνω΄ση της γνω΄µης του Συµβουλι΄ου, ενε΄κρινε τη µεταφορα΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24, παρα΄γραφος 3
και 181, παρα΄γραφος 1 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002, µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΑΠΟ:
Κεφα΄λαιο 31.01 + Αποθεµατικα΄ για διοικητικε΄ς δαπα΄νες
+ Θε΄ση 31.0140 + 09.010404 ∆ρα΄ση σχετικα΄ µε το βλαβερο΄ και παρα΄νοµο
περιεχο΄µενο στο ∆ιαδι΄κτυο ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση
Κεφα΄λαιο 31.02 + Αποθεµατικα΄ για δηµοσιονοµικε΄ς παρεµβα΄σεις
΄ν
+ Θε΄ση 31.0241 + 07.030101 Προστασι΄α των δασω
+

Άρθρο 31.0241 + 09.0301 Κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας

Μ∆Π

− 162 000 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

− 17 000 000 EUR
− 17 000 000 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

− 6 000 000 EUR
− 2 200 000 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

17 000 000 EUR
17 000 000 EUR

Μ∆Π

162 000 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

6 000 000 EUR
2 200 000 EUR

ΠΡΟΣ:
Κεφα΄λαιο 07.03 + Περιβαλλοντικα΄ προγρα΄µµατα και ΄εργα
+

Άρθρο 07.0301 + Μηχανισµο΄ς καθαρη΄ς ανα΄πτυξης
΄ν
Θε΄ση 07.030101 + Προστασι΄α των δασω

+

Κεφα΄λαιο 09.01 + ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας»
+

΄ ν του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Κοινωνι΄α
Άρθρο 09.0104 + ∆απα΄νες στη΄ριξης των ενεργειω
της πληροφορι΄ας»
+

Θε΄ση 09.010404 + ∆ρα΄ση σχετικα΄ µε το βλαβερο΄ και παρα΄νοµο περιεχο΄µενο
στο ∆ιαδι΄κτυο + ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Κεφα΄λαιο 09.03 + eEurope


Άρθρο 09.0301 + Κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας

*
*

*

΄ σεων αριθ. 5/2004 (C5-0125/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω΄ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ πιστω
SEC(2004)0302).
Αφου΄ ΄ελαβε γνω΄ση της γνω΄µης του Συµβουλι΄ου, ενε΄κρινε τη µεταφορα΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24, παρα΄γραφος 3
και 181, παρα΄γραφος 1 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002, µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:

ΑΠΟ:
Κεφα΄λαιο 27.01 + ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Προϋπολογισµο΄ς»
+

Άρθρο 27.0102 + Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Προϋπολογισµο΄ς»
+ Θε΄ση 27.010209 + Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ + Μη αποκεντρωµε΄νη διαχει΄ριση
+ Θε΄ση 27.010219 + Άλλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης Μη αποκεντρωµε΄νη διαχει΄ριση

Μ∆Π

− 1 725 000 EUR

Μ∆Π

− 511 000 EUR

Μ∆Π

77 000 EUR

ΠΡΟΣ:
Κεφα΄λαιο 01.01 + ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Οικονοµικε΄ς και χρηµατοδοτικε΄ς υποθε΄σεις»
+

Άρθρο 01.0102 + Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Οικονοµικε΄ς και χρηµατοδοτικε΄ς υποθε΄σεις»
+ Θε΄ση 01.010201 + Εξωτερικο΄ προσωπικο΄

30.4.2004

30.4.2004
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Κεφα΄λαιο 03.01

∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Ανταγωνισµο΄ς»

Άρθρο 03.0102 Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Ανταγωνισµο΄ς»
Θε΄ση 03.010201
Κεφα΄λαιο 05.01

Εξωτερικο΄ προσωπικο΄

Μ∆Π

607 000 EUR

Μ∆Π

490 000 EUR

Μ∆Π

514 000 EUR

Μ∆Π

511 000 EUR

Μ∆Π

37 000 EUR

∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Γεωργι΄α»

Άρθρο 05.0102 Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Γεωργι΄α»
Θε΄ση 05.010201
Κεφα΄λαιο 13.01

Εξωτερικο΄ προσωπικο΄

∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Περιφερειακη΄ πολιτικη΄»

Άρθρο 13.0102 Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Περιφερειακη΄ πολιτικη΄»
Θε΄ση 13.010201

Εξωτερικο΄ προσωπικο΄

΄ν
Κεφα΄λαιο 25.01 ∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Συντονισµο΄ς των πολιτικω
΄ ν συµβουλω
΄ ν»
της Επιτροπη΄ς και παροχη΄ νοµικω
Άρθρο 25.0102 Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄΄ ν της Επιτροπη΄ς και παροχη΄
ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Συντονισµο΄ς των πολιτικω
΄ ν συµβουλω
΄ ν»
νοµικω
Θε΄ση 25.010211 Άλλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Συντονι΄ ν της Επιτροπη΄ς και παροχη΄ νοµικω
΄ ν συµβουλω
΄ ν»
σµο΄ς των πολιτικω
Κεφα΄λαιο 27.01

∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Προϋπολογισµο΄ς»

Άρθρο 27.0102 Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ και α΄λλες δαπα΄νες διαχει΄ρισης για τη στη΄ριξη του τοµε΄α πολιτικη΄ς «Προϋπολογισµο΄ς»
Θε΄ση 27.010201

Εξωτερικο΄ προσωπικο΄ της Γ∆ «Προϋπολογισµο΄ς»

΄ν
12. ∆ιαβι΄βαση απο΄ το Συµβου΄λιο κειµε΄νων συµφωνιω
Το Συµβου΄λιο διαβι΄βασε νοµι΄µως επικυρωµε΄να αντι΄γραφα των εξη΄ς εγγρα΄φων:
Συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και του Βασιλει΄ου της Καµπο΄τζης για το εµπο΄ριο κλωστοϋ΄ ν προϊο΄ντων·
φαντουργικω
΄ ν σχετικα΄ µε την παρα΄ταση του πρωτοκο΄λλου µε το οποι΄ο καθοΣυµφωνι΄α υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω
ρι΄ζονται οι αλιευτικε΄ς δυνατο΄τητες και η χρηµατικη΄ αντιπαροχη΄ που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Ακτη΄ς του Ελεφαντοστου΄ για την αλιει΄α στα
ανοικτα΄ της Ακτη΄ς του Ελεφαντοστου΄ και για την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιουλι΄ου 2003 ΄εως 30 Ιουνι΄ου 2004.

13. Συνε΄χειες που δο΄θηκαν στις θε΄σεις και τα ψηφι΄σµατα του Κοινοβουλι΄ου
Ο Προ΄εδρος αναφε΄ρει ο΄τι διανεµη΄θηκε η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια που δο΄θηκε απο΄ την
Επιτροπη΄ στο ακο΄λουθο ψη΄φισµα:
΄ν
ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το νοµοθετικο΄ προ΄γραµµα και το προ΄γραµµα εργασιω
της Επιτροπη΄ς για το 2004 (B5-0536/2004).
*
*

*

Παρεµβαι΄νουν οι Dagmar Roth-Behrendt, που επανε΄ρχεται στις κατηγορι΄ες που διατυ΄πωσε ΄ενα Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου στα γερµανικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης εναντι΄ον ορισµε΄νων βουλευτω΄ν (βλε΄πε ιδι΄ως σηµει΄ο 3 των ΣΠ της
29.03.2004), και ζητει΄ τα ενδεχο΄µενα αποδεικτικα΄ στοιχει΄α να διαβιβαστου΄ν στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και τον
OLAF για να χυθει΄ α΄πλετο φως στην υπο΄θεση αυτη΄ (Ο Προ΄εδρος καλει΄ και πα΄λι το βουλευτη΄ που διατυ΄πωσε
αυτε΄ς τις κατηγορι΄ες να του διαβιβα΄σει τα στοιχει΄α αυτα΄, και διευκρινι΄ζει ο΄τι δεν ΄εχει λα΄βει τι΄ποτε ΄εως τω΄ρα), και
Jo Leinen.
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΄ν
14. ∆ια΄ταξη των εργασιω
΄ ν.
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη προβλε΄πει τον καθορισµο΄ της δια΄ταξης των εργασιω
Το τελικο΄ σχε΄διο της ηµερη΄σιας δια΄ταξης των συνεδρια΄σεων της Ολοµε΄λειας του Απριλι΄ου 2004
(PE 344.162/PDOJ) ΄εχει διανεµηθει΄, και ΄εχουν προταθει΄ οι εξη΄ς τροποποιη΄σεις (α΄ρθρο 111 του Κανονισµου΄):
Συνεδρια΄σεις απο΄ τις 19 ΄εως τις 22 Απριλι΄ου 2004
∆ευτε΄ρας


΄ ν πολιτικω
΄ ν ζητηµα΄µετα΄ απο΄ προ΄ταση του Προε΄δρου, το σηµει΄ο «Παρεµβα΄σεις ενο΄ς λεπτου΄ επι΄ σηµαντικω
΄ ν, αντικαθι΄σταται απο΄ µια ανταλλαγη΄ απο΄ψεων
των», που εγγρα΄φεται συνη΄θως µετα΄ τη δια΄ταξη των εργασιω
σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της επιτροπη΄ς JURI για την υποβολη΄ προς το ∆ικαστη΄ριο µιας αι΄τησης γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 6 της Συνθη΄κης) ο΄σον αφορα΄ τη συµβατο΄τητα µε τη Συνθη΄κη της προ΄τασης
απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των Ηνω΄ ν δεδοµε΄νων των επιβατω
΄ ν.
µε΄νων Πολιτειω΄ν για την επεξεργασι΄α και διαβι΄βαση των προσωπικω



Ο Guido Podestà, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE καθω΄ς και εξ ονο΄µατος του Vitaliano Gemelli,
προε΄δρου της επιτροπη΄ς PETI, ζητει΄ την αναποµπη΄ στην επιτροπη΄ της ΄εκθεσης της Johanna L.A.
Boogerd-Quaak (A5-0230/2004) ω΄στε να εξεταστει΄ το παραδεκτο΄ της ΄εκθεσης (Ο Προ΄εδρος του προτει΄νει
να περιµε΄νει τα συµπερα΄σµατα της συνεδρι΄ασης της επιτροπη΄ς LIBE που προβλε΄πεται για ση΄µερα στις 7 µ.µ.
Ο Guido Podestà δε΄χεται την προ΄ταση αυτη΄).

Παρεµβαι΄νουν οι Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, εισηγη΄τρια, Francesco Fiori, που επιµε΄νει το αι΄τηµα αναποµπη΄ στην επιτροπη΄ να τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α και Elena Ornella
Paciotti, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.
Ο Προ΄εδρος επισηµαι΄νει ο΄τι δεν τηρη΄θηκε η προθεσµι΄α υποβολη΄ς του αιτη΄µατος που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο
΄ νει ο΄τι µι΄α αι΄τηση αναποµπη΄ς µπορει΄ ωστο΄σο να υποβληθει΄ την ω΄ρα της ψηφο144 του Κανονισµου΄, και σηµειω
φορι΄ας επι΄ της ΄εκθεσης.
Τρι΄της


Η ΄εκθεση Jan Mulder και Neena Gill (A5-0256/2004) (σηµει΄ο 107 της Ηµερη΄σιας ∆ια΄ταξης) διαγρα΄φεται
απο΄ την ηµερη΄σια δια΄ταξη, δεδοµε΄νου ο΄τι το Συµβου΄λιο δε΄χθηκε ο΄λες τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου.



Η Οµα΄δα PSE ζη΄τησε η ψηφοφορι΄α επι΄ της ΄εκθεσης Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004) (σηµει΄ο 71
της Ηµερη΄σιας ∆ια΄ταξης), που προβλε΄πεται για την ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν της Τετα΄ρτης, να διεξαχθει΄ την
Τρι΄τη.
Το αι΄τηµα εγκρι΄νεται.



Η Οµα΄δα GUE/NGL ζη΄τησε η ΄εκθεση Marianne Eriksson (A5-0274/2004) να εγγραφει΄ στην ηµερη΄σια
δια΄ταξη της Τρι΄της.

Παρεµβαι΄νουν οι Marianne Eriksson, εισηγη΄τρια, που αιτιολογει΄ το αι΄τηµα, Francis Wurtz, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας GUE/NGL, και Doris Pack, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Με ΟΚ (59 υπε΄ρ, 127 κατα΄ και 5 αποχε΄ς) το Σω΄µα απορρι΄πτει το αι΄τηµα.


Η Οµα΄δα PPE-DE ζη΄τησε να περιληφθει΄ στην κοινη΄ συζη΄τηση σχετικα΄ µε τις απαλλαγε΄ς 2002 (σηµει΄α 34
΄εως 38 της Ηµερη΄σιας ∆ια΄ταξης) µια δη΄λωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την Eurostat µε κατα΄θεση προτα΄σεων
ψηφι΄σµατος.

Παρεµβαι΄νουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, που αιτιολογει΄ το αι΄τηµα, και Helmut
Kuhne.
Με ΗΨ (100 υπε΄ρ, 86 κατα΄, et 2 abstentions), το Σω΄µα εγκρι΄νει το αι΄τηµα.

30.4.2004
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Προθεσµι΄ες κατα΄θεσης:


προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: Τρι΄τη 20 Απριλι΄ου στις 10 π.µ.



τροπολογι΄ες και κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος: Τετα΄ρτη 21 Απριλι΄ου στις 10 π.µ.

Η ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄ την Πε΄µπτη.
Τετα΄ρτης


΄ σεων της Επιτροπη΄ς και του ΣυµβουΗ Οµα΄δα Verts-ALE ζη΄τησε την εγγραφη΄ στην Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη δηλω
λι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στη Με΄ση Ανατολη΄.

Παρεµβαι΄νουν οι Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, που αιτιολογει΄ το αι΄τηµα και Johannes
(Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.
Το Σω΄µα εγκρι΄νει το αι΄τηµα.
Το σηµει΄ο αυτο΄ εγγρα΄φεται αµε΄σως µετα΄ τη συζη΄τηση σχετικα΄ µε την Κυ΄προ (σηµει΄ο 64), πρα΄γµα που ενδε΄χεται
΄ ρας των ερωτη΄σεων.
να περιορι΄σει το χρο΄νο της ω
Πε΄µπτης


δεν προτει΄νεται τροποποι΄ηση.

Αι΄τηση εφαρµογη΄ς της διαδικασι΄ας του κατεπει΄γοντος (α΄ρθρο 112 του Κανονισµου΄) απο΄ το Συµβου΄λιο για:
Πρωτοβουλι΄α της Ιταλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας για την ΄εκδοση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄ διοργα΄νωσης κοινω΄ν
πτη΄σεων για την αποµα΄κρυνση απο΄ το ΄εδαφος δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω΄ν
για τους οποι΄ους ΄εχουν εκδοθει΄ ατοµικε΄ς αποφα΄σεις αποµα΄κρυνσης
Αιτιολο΄γηση του κατεπει΄γοντος:
Υπα΄ρχει κενο΄ στο σηµαντικο΄ αυτο΄ τοµε΄α, ο΄σο το Συµβου΄λιο δεν ΄εχει λα΄βει απο΄φαση.
Το Σω΄µα θα κληθει΄ να αποφανθει΄ επι΄ του κατεπει΄γοντος στην αρχη΄ της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης.
*
*

*

΄ ν καθορι΄ζεται κατ’ αυτο΄ν τον τρο΄πο.
Η δια΄ταξη των εργασιω

15. Συµφωνι΄α ΕΚ-ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των
΄ν
επιβατω
΄ νει ο΄τι ΄ελαβε, ο΄σον αφορα΄ την ΄εκθεση Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004),
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
επιστολη΄ του προε΄δρου της Επιτροπη΄ς JURI, µε την οποι΄α συνιστα΄ στο Σω΄µα να ζητη΄σει τη γνω΄µη του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε τη συµβατο΄τητα προς τη Συνθη΄κη της συµφωνι΄ας ΕΚ-ΗΠΑ
΄ ν δεδοµε΄νων των επιβατω
΄ ν (δεδοµε΄να PNR).
σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α και διαβι΄βαση των προσωπικω
Παρεµβαι΄νουν οι Frits Bolkestein (µε΄λος της Επιτροπη΄ς), Klaus-Heiner Lehne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Elena Ornella Paciotti, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Giuseppe Di Lello Finuoli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, εισηγη΄τρια, και Jorge Salvador Hernández Mollar, προ΄εδρος της
επιτροπη΄ς LIBE.
Η συζη΄τηση επι΄ της ουσι΄ας παραµε΄νει εγγεγραµµε΄νη, ο΄πως προβλε΄πεται, στην ηµερη΄σια δια΄ταξη της Τρι΄της, και η
ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄ την Τετα΄ρτη.
*
*

*

Ο Προ΄εδρος καλει΄ τους βουλευτε΄ς που θα επιθυµου΄σαν να παρε΄µβουν στα πλαι΄σια των «Παρεµβα΄σεων ενο΄ς
΄ ν πολιτικω
΄ ν ζητηµα΄των», ει΄τε να του διαβιβα΄σουν γραπτω΄ς την παρε΄µβαση΄ τους, ει΄τε να
λεπτου΄ επι΄ σηµαντικω
΄ ν συζητη΄σεων.
παρε΄µβουν στο τε΄λος των αποψινω
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΄ θηση των κοινω
΄ ν αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση (συζη΄16. Σεβασµο΄ς και προω
τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ το α΄ρθρο 7 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄
΄ ν αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση [COM(2003)606 
Ένωση: σεβασµο΄ς και προω΄θηση των κοινω
΄ ν Υποθε΄σεων.
C5-0594/2003  2003/2249(INI)]  Επιτροπη΄ Συνταγµατικω
Εισηγητη΄ς: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)
Ο Johannes Voggenhuber παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νει ο David Byrne (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Marcelino Oreja Arburúa, Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georges Berthu και
Hans-Peter Martin.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

΄ ν ***I  Πιστω
΄ σεις που
17. Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω
χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς ***I  Αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ***I
(συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη συνερ΄ ν αρχω
΄ ν που ει΄ναι αρµο΄διες για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των
γασι΄α µεταξυ΄ των εθνικω
καταναλωτω΄ν (κανονισµο΄ς για τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν) [COM(2003)443
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
 C5-0335/2003  2003/0162(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγη΄τρια: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).
Εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Béatrice Patrie, επιτροπη΄ ENVI
∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις πιστω
΄ σεις που χορηγου΄νται
εναρµο΄νιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν Θεµα΄των
στους καταναλωτε΄ς [COM(2002)443  C5-0420/2002  2002/0222(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Εισηγητη΄ς: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις αθε΄µιτες
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς των επιχειρη΄σεων προς τους καταναλωτε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και για την τροποποι΄ηση
των οδηγιω΄ν 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (οδηγι΄α για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς)
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς
[COM(2003)356  C5-0288/2003  2003/0134(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Αγορα΄ς.
Εισηγη΄τρια: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).
Εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Phillip Whitehead, επιτροπη΄ ENVI
Παρεµβαι΄νει ο David Byrne (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Η Evelyne Gebhardt παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0191/2004).
Ο Joachim Wuermeling παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0224/2004).
Η Fiorella Ghilardotti παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0188/2004).
Παρεµβαι΄νουν οι Pervenche Berès (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ECON), Béatrice Patrie (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI) και Phillip Whitehead (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI).
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Marianne L.P. Thyssen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Astrid Thors, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Neil MacCormick, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας Verts/ALE, Rijk van Dam, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, María Sornosa Martínez (εισηγη΄τρια της
γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI), Paolo Bartolozzi, Arlene McCarthy, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne,
Othmar Karas, Avril Doyle, Malcolm Harbour και David Byrne.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

18. Υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης ***I
(συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τα ανω΄τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης [COM(2003)117 
C5-0108/2003  2003/0052(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Robert William Sturdy (A5-0260/2004)
Παρεµβαι΄νει ο David Byrne (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Robert William Sturdy παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Saïd El Khadraoui, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Dorette Corbey και David Byrne.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

19. Εταιρικο΄ δι΄καιο, εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο: Εκσυγχρονισµο΄ς του εταιρικου΄ δικαι΄ου και ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση + Προ΄γραµµα για την επι΄τευξη προο΄δου [COM(2003)284  C5-0378/2003  2003/2150(INI)]  Επιτροπη΄ Νοµι΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
κω
Εισηγη΄τρια: Fiorella Ghilardotti (A5-0253/2004).
Εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Pervenche Berès, επιτροπη΄ ECON
Η Fiorella Ghilardotti παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νει ο Frits Bolkestein (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Παρεµβαι΄νουν οι Pervenche Berès (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ECON), Per-Arne Arvidsson
(εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Ιωα΄ννης Κουκια΄δης (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς EMPL), Klaus-Heiner Lehne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Inglewood και Frits Bolkestein.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.
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΄ ρος πληρωµω
΄ ν (συζη΄τηση)
20. Ενιαι΄ος χω
΄ ρο πληρωµω΄ν [2003/2101(INI)]  Επιτροπη΄ ΟικονοµιΈκθεση σχετικα΄ µε το νοµικο΄ πλαι΄σιο για ΄εναν ενιαι΄ο χω
κη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Alexander Radwan (A5-0192/2004)
Ο Alexander Radwan παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νει ο Frits Bolkestein (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Παρεµβαι΄νουν οι Helena Torres Marques, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Philippe A.R. Herzog, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας GUE/NGL, και Frits Bolkestein.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

21. Εφοδιασµο΄ς µε φυσικο΄ αε΄ριο ***I  Όροι προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς
αερι΄ου ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση της νοµικη΄ς βα΄σης και τον «γενικο΄ προσανατολισµο΄» του Συµβουλι΄ου ο΄σον
αφορα΄ την ΄εκδοση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα µε΄τρα διασφα΄λισης
του εφοδιασµου΄ µε φυσικο΄ αε΄ριο [15769/2003 & C5-0027/2004  2002/0220(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ ο΄ρων προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου [COM(2003)741  C5-0644/2003  2003/0302(COD)]  Επιτροπη΄
Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004)
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Ο Peter Michael Mombaur παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0213/2004).
Ο Esko Olavi Seppänen παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0254/2004).
Παρεµβαι΄νει ο Giles Bryan Chichester, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Catherine LALUMIÈRE
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Bernhard Rapkay, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Johannes (Hans) Blokland, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας EDD, Hans Kronberger, µη εγγεγραµµε΄νος, Gordon J. Adam, Benedetto Della Vedova, Rolf Linkohr,
Reino Paasilinna και Loyola de Palacio.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.
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΄ νουν ενε΄ργεια) ***I (συζη΄τηση)
22. Οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς (προϊο΄ντα που καταναλω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως
΄ νουν ενε΄ρενο΄ς πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που καταναλω
γεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου [COM(2003)453  C5-0369/2003 
2003/0172(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Astrid Thors (A5-0171/2004).
Εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Claude Turmes, επιτροπη΄ ITRE
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Η Astrid Thors παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νουν οι Claude Turmes (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Peter Liese, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PPE-DE, Karin Scheele, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Chris Davies, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, David Robert Bowe και Loyola de Palacio.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

΄ ν θε΄σεων του Συµβουλι΄ου
23. Ανακοι΄νωση κοινω
΄ νει ο΄τι ΄ελαβε εκ µε΄ρους του Συµβουλι΄ου, βα΄σει του α΄ρθρου 74, παρα΄γραφος 1, του
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
΄ ς και τους λο΄γους που το οδη΄γησαν να την εγκρι΄νει, µαζι΄ µε τη
Κανονισµου΄, την ακο΄λουθη κοινη΄ θε΄ση, καθω
θε΄ση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε:
$

απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης
1692/96/ΕΚ σχετικα΄ µε τους κοινοτικου΄ς προσανατολισµου΄ς για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου
΄ ν (C5-0184/2004  2001/0229(COD)  5762/1/2004  8073/2004  COM(2004)294)
µεταφορω
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: RETT
΄ τη ανα΄γνωση: BUDG, ENVI, ITRE
γνωµοδο΄τηση πρω

΄ µα για να αποφανθει΄ αρχι΄ζει συνεπω
΄ ς απο΄ αυ΄ριο, 20 Απρι΄ ν που διαθε΄τει το Σω
Η προθεσµι΄α τριω΄ν µηνω
λι΄ου 2004.

24. Συ΄στηµα εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου
εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς ΄εργων του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το [COM(2003)403 
C5-0355/2003  2003/0173(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Alexander de Roo (A5-0154/2004)
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Charlotte CEDERSCHIÖLD
Αντιπροε΄δρου
Ο Alexander de Roo παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Rolf Linkohr (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Cristina García-Orcoyen
Tormo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, David Robert Bowe, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Chris Davies,
εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Peter Liese και Margot Wallström.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.
*
*
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Παρεµβαι΄νει ο Jens-Peter Bonde για να επισηµα΄νει ο΄τι η προ΄ταση µοµφη΄ς κατα΄ της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την
Eurostat συγκε΄ντρωσε αρκετε΄ς υπογραφε΄ς ου΄τως ω΄στε, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34 του Κανονισµου΄, να αποτελε΄σει
αντικει΄µενο συζη΄τησης και ψηφοφορι΄ας (η Προ΄εδρος λαµβα΄νει γνω΄ση και υπογραµµι΄ζει ο΄τι ο Προ΄εδρος θα
ασχοληθει΄ µε το θε΄µα αυ΄ριο).

25. Ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις
ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς και τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
[COM(2003)723  C5-0563/2003  2003/0282(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004)
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Johannes (Hans) Blokland παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν: Rolf Linkohr (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Robert Goodwill, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PPE-DE, Bernd Lange, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Chris Davies, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, Alexander de Roo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Patricia McKenna και Margot Wallström.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

26. Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετκα΄ µε
΄ ντας στην συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς
την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων $ Οικοδοµω
[COM(2003)302  C5-0550/2003  2003/2221(INI)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Anders Wijkman (A5-0261/2004)
Ο Anders Wijkman παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νει ο Bernd Lange, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

27. Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης ***ΙΙ (συζη΄τηση)
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση η οποι΄α καθορι΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο ενο΄ψει της
΄εκδοσης κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης [15577/6/2003 $ C5-0043/2004  1998/0360(COD)]  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Jean Lambert (A5-0234/2004)
Η Jean Lambert παρουσια΄ζει τη συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση.
Παρεµβαι΄νει ο Άννα ∆ιαµαντοπου΄λου (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
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Παρεµβαι΄νουν οι Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Brian Crowley, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Marie-Hélène Gillig και Άννα ∆ιαµαντοπου΄λου.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τρι΄τη στις 12.

28. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 344.162/OJMA).

29. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 11.40 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

David W. Martin
Αντιπρο΄εδρος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen,
André-Léonard, Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso
González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo,
Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos,
Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok,
Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre,
Cardoso, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro,
Chichester, Chountis, Claeys, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele
Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De
Keyser, Dell’Alba, Della Vedova, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De
Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff,
Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian
Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri,
Fiebiger, Fiori, Fitzsimons, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler,
Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga
Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase,
Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu
Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint,
Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulten,
Hyland, Iivari, Inglewood, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres,
Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann,
Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos,
Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage,
Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La
Perriere, Laschet, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten,
McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Manders, Manisco,
Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, David W. Martin,
Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver
Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes,
Morera Català, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nordmann, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, O’Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish,
Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piscarreta, Plooij-van Gorsel,
Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, de Roo,
Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco,
Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman
Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter,
Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Stihler, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato,
Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis,
Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van
Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vidal-Quadras
Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson,
Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn,
Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
Παρατηρητε΄ς
A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew
Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Drze˛la, Ékes, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber,
Heriban, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas,
Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz,
Maldeikis, Matsakis, Őry, Pe˛czak, Plokšto, Podgórski, Protasiewicz, Pusz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi,
Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Tomczak, Vaculík, Valys, George Varnava, Vella, Vėsaitė,
Wittbrodt, Żenkiewicz
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Τροποποι΄ηση της ηµερη΄σιας δια΄ταξης
Έκθεση Eriksson
Υπε΄ρ: 59
EDD: Belder, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Dybkjær, Jensen, Ludford, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sørensen, Thors, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger,
Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Patakis, Schmid Herman,
Seppänen, Uca, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Turco
PPE-DE: Cederschiöld, Posselt, Radwan, Stenmarck
PSE: Dhaene, Färm, Hedkvist Petersen, Kuckelkorn, Paciotti, Patrie, Sacconi, Theorin, Thorning-Schmidt,
Trentin, Weiler
Verts/ALE: Ahern, Maes
΄ : 127
Κατα
NI: Berthu, Claeys, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, Cardoso, Cesaro,
Chichester, Coelho, Corrie, Daul, Descamps, Dover, Doyle, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Glase, Goepel,
Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García,
Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mantovani,
Marinos, Méndez de Vigo, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Pack, Pex, Podestà,
Poettering, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Zimmerling
PSE: Baltas, Bösch, Bowe, Corbett, Corbey, Duin, Ettl, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Guy-Quint, van
Hulten, Jöns, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McCarthy, Mastorakis, Medina
Ortega, Müller, Myller, Napoletano, Prets, Roth-Behrendt, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Titley, Walter,
Wiersma
UEN: Thomas-Mauro
Verts/ALE: Duthu, Lannoye, MacCormick, McKenna, Morera i Catalá, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber,
Wuori
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Herzog
PPE-DE: Banotti
PSE: Poos
Verts/ALE: Echerer, Schroedter
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(2004/C 104 E/02)

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Γιω΄ργου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 9 π.µ.

΄ µατος
2. Συ΄νθεση του Σω
Οι αρµο΄διες ισπανικε΄ς αρχε΄ς ανακοι΄νωσαν ο΄τι ο Luis Marco Aguiriano Nalda διορι΄στηκε στη θε΄ση της Maria
Rodríguez Ramos, ως µε΄λος του Κοινοβουλι΄ου, απο΄ 19 Απριλι΄ου 2004.
Ο Προ΄εδρος υπενθυµι΄ζει τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 7, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄.

΄ ν και των αντιπροσωπειω
΄ν
3. Συ΄νθεση των επιτροπω
΄ µα επικυρω
΄ νει τον ακο΄λουθο διορισµο΄:
Κατο΄πιν αιτη΄σεως της Οµα΄δας PSE, το Σω
M. Aguiriano Nalda ως µε΄λους της
(

επιτροπη΄ς BUDG



Αντιπροσωπει΄α για τις σχε΄σεις µε τη Λαϊκη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Κι΄νας.

4. Αποφα΄σεις κατεπει΄γοντος
Αι΄τηση κατεπει΄γοντος:
(

Σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α της Ιταλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας για την ΄εκδοση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄
΄ ν πτη΄σεων για την αποµα΄κρυνση υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ ν που ευρι΄σκονται παρα΄νοµα στο
διοργα΄νωσης κοινω
΄εδαφος δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν ( (12025/2003 ( C5-0440/2003 και 14205/2003 (
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης
C5-0582/2003  2003/0821(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν Υποθε΄σεων
και Εσωτερικω

Παρεµβαι΄νει η Martine Roure, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, επι΄ της αιτη΄σεως.
Το κατεπει΄γον απορρι΄πτεται.
*
*

*

Παρεµβαι΄νει ο Jens-Peter Bonde ο οποι΄ος επανε΄ρχεται στην παρε΄µβαση΄ του της προηγου΄µενης ηµε΄ρας (σηµει΄ο
24 των Συνοπτικω΄ν Πρακτικω΄ν της 19.04.2004) στην οποι΄α επιση΄µανε ο΄τι η προ΄ταση µοµφη΄ς κατα΄ της Επι΄ ν και ο οποι΄ος ζητει΄ διευκρινι΄σεις
τροπη΄ς σχετικα΄ µε την Eurostat ει΄χε λα΄βει τον απαιτου΄µενο αριθµο΄ υπογραφω
σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια της διαδικασι΄ας (Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες επαληθευ΄ουν τον
΄ ν και ο΄τι κατο΄πιν θα ενηµερωθει΄ σχετικα΄ το Σω΄µα).
ακριβη΄ αριθµο΄ υπογραφω
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5. Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα [2003/2235(INI)]  Προσωρινη΄ επιτροπη΄ για τη
βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα.
Εισηγητη΄ς: Dirk Sterckx (A5-0257/2004)
Ο Herman Vermeer (αναπληρωτη΄ς εισηγητη΄ς) παρουσια΄ζει την ΄εκθεση.
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Gilles Savary, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Astrid Thors, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, María Luisa Bergaz Conesa, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας GUE/NGL, Camilo Nogueira Román, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Alain Esclopé, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Dominique F.C. Souchet, µη εγγεγραµµε΄νος, Françoise Grossetête, Rosa Miguélez
Ramos και Sylviane H. Ainardi.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Josu Ortuondo Larrea, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Georg Jarzembowski, Εµµανουη΄λ
Μαστορα΄κης, Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης, Jan Marinus Wiersma, Manuel Pérez Álvarez, Juan de Dios
Izquierdo Collado, Peter Pex, Bernard Poignant, Brigitte Langenhagen, Wilhelm Ernst Piecyk, John Walls
Cushnahan, Jan Dhaene, Loyola de Palacio και Koldo Gorostiaga Atxalandabaso επι΄ της παρε΄µβασης αυτη΄ς.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 10.28 των ΣΠ της 21.04.2004.

΄ ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα
6. Επιβολη΄ τελω
υποδοµη΄ς ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ περι΄ επιβολη΄ς τελω΄ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να
΄εργα υποδοµη΄ς [COM(2003)448  C5-0351/2003  2003/0175(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004)
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Ο Luigi Cocilovo παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Manuel António dos Santos (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ECON) και Georg
Jarzembowski, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Ulrich Stockmann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Paolo Costa, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, Elisabeth Schroedter, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Herman Vermeer, Claude Turmes, Ari Vatanen, Ewa Hedkvist Petersen, Gilles Savary και Jan Dhaene.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 10.29.
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΄ ν µεταφορω
΄ ν ***I (συζη΄7. Κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
ελα΄χιστων προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ και των κανονισµω
΄ ν µεταφοκαι. 3821/85 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
ρω΄ν [COM(2003)628  C5-0601/2003  2003/0255(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Helmuth Markov (A5-0216/2004).
Εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Elisabeth Schroedter, επιτροπη΄ EMPL
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Ο Helmuth Markov παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Elisabeth Schroedter (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς EMPL), Mathieu J.H.
Grosch, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Εµµανουη΄λ Μαστορα΄κης, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Samuli
Pohjamo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Arlette Laguiller, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, και Rijk
van Dam, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 10.30.

8. Ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄
δικτυ΄ου ***II (συζη΄τηση)
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που θεσπι΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο ενο΄ψει
της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις ελα΄χιστες απαιτη΄σεις
ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄ δικτυ΄ου [5238/1/2004 % C5-0118/2004 
΄ ν και Τουρισµου΄.
2002/0309(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγητη΄ς: Reinhard Rack (A5-0249/2004)
Ο Reinhard Rack παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Giorgio Lisi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, και Johannes (Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PSE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 10.18.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

9. Ηµερη΄σια δια΄ταξη
΄ σεις:
Ο Προ΄εδρος προβαι΄νει στις ακο΄λουθες ανακοινω
1.

Η επιτροπη΄ RETT ζητει΄ να τεθει΄ η συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση Bradbourn σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη
του διευρωπαι¨κου΄ δικτυ΄ου µεταφορω΄ν (σηµει΄ο 30 της Η∆) να τεθει΄ αυ΄ριο σε ψηφοφορι΄α χωρι΄ς συζη΄τηση.
Ο Προ΄εδρος αναφε΄ρει ο΄τι η προθεσµι΄α για την κατα΄θεση τροπολογιω΄ν θα µετατεθει΄ ως εκ του΄του στις 5 µ.µ.
ση΄µερα.
Το Σω΄µα συµφωνει΄ µε την προ΄ταση.

2.

η προθεσµι΄α για την κατα΄θεση τροπολογιω΄ν στην ΄εκθεση Brok σχετικα΄ µε τη συµφωνι΄α συνεργασι΄ας
ΕΚ-Πακιστα΄ν (σηµει΄ο 67 της Η∆)ι΄νεται για τις 10 αυ΄ριο το πρωι΄.
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3.

η προ΄ταση µοµφη΄ς κατα΄ της Επιτροπη΄ς για το ρο΄λο της στην υπο΄θεση Eurostat (B5-0189/2004) υπεγρα΄φη
απο΄ 65 βουλευτε΄ς και θα διαβιβασθει΄ ως εκ του΄του στην Επιτροπη΄. Ο Προ΄εδρος προτει΄νει η συζη΄τηση να
διεξαχθει΄ αυ΄ριο στις 9 µ.µ. και, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34, παρα΄γραφος 5, του κανονισµου΄, που προβλε΄πει
ο΄τι η ψηφοφορι΄α επι΄ της προ΄τασης µοµφη΄ς πραγµατοποιει΄ται 48 ω΄ρες τουλα΄χιστον µετα΄ την ΄εναρξη της
συζη΄τησης, η εν λο΄γω προ΄ταση µοµφη΄ς θα τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου συνο΄δου
του Μαι΅ου 2004.

Παρεµβαι΄νουν στο τελευται΄ο αυτο΄ σηµει΄ο οι Enrique Barón Crespo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Hans-Gert
Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, επι΄ της παρεµβα΄σεως του Enrique Barón Crespo, Jens-Peter
Bonde, Mogens N.J. Camre και Daniel Marc Cohn-Bendit.

΄ν
10. Ώρα των ψηφοφοριω
΄ ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω
΄ ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν κατα΄
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω
τµη΄µατα, …) καταχωρι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.

10.1. Πολιτικη΄ για τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µετα΄ τη διευ΄ρυνση * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (τελικη΄ ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/24/ΕΚ
προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και η νε΄α πολιτικη΄ της σχετικα΄ µε την
ευρυ΄τερη Ευρω΄πη και τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις [COM(2003)603  C5-0501/2003  2003/0232(CNS)]  Επι΄ ν.
τροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Reimer Böge (A5-0198/2004).
Η ΄εκθεση αναπε΄µπεται στην επιτροπη΄ (α΄ρθρο 69, παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄) στις 31.3.2004 (σηµει΄ο 6.7
των ΣΠ)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0278)

10.2. ∆υνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα
΄ σεις των επιπε΄δων
και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω
φορολογι΄ας * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/96/ΕΚ ο΄σον
αφορα΄ τη δυνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄
ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω΄σεις των επιπε΄δων φορολογι΄ας [COM(2004)185  C5-0175/2004 
2004/0067(CNS)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0264/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 2)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0279)
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10.3. Οδικα΄ τηλεδιο΄δια ***II (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη γενι΄κευση και τη διαλειτουργικο΄τητα των συστη΄ ν τηλεδιοδι΄ων στην Κοινο΄τητα [6277/1/2004  C5-0163/2004  2003/0081(COD)]  Επιµα΄των οδικω
΄ ν και Τουρισµου΄.
τροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγη΄τρια: Renate Sommer (A5-0246/2004).
(Απαιτει΄ται ειδικη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Renate Sommer προβαι΄νει σε δη΄λωση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄.
Κηρυ΄σσεται εγκριθει΄σα (P5_TA(2004)0280)

΄ δικας ***I (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
10.4. Κοινοτικο΄ς Τελωνειακο΄ς Κω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄ Τελωνειακου΄ Κω΄δικα
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς
[COM(2003)452  C5-0345/2003  2003/0167(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Αγορα΄ς.
Εισηγη΄τρια: Janelly Fourtou (A5-0255/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0281)

10.5. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας *** (α΄ρθρο 110α
του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την υπογραφη΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
΄ ρησης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την Ασφα΄λεια της
του πρωτοκο΄λλου προσχω
Αεροναυτιλι΄ας (Eurocontrol) [5747/2004  COM(2003)555  C5-0065/2004  2003/0214(AVC)] 
Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Christine De Veyrac (A5-0215/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Η Christine De Veyrac προβαι΄νει σε δη΄λωση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄.
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0282)

΄ συ΄νορα * (α΄ρθρο 110α του
10.6. Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα εξωτερικα
Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ενο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την εγκαθι΄΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας στα εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα των κρατω΄ν µελω΄ν
δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολι[COM(2003)502  C5-0442/2003  2003/0193(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Carmen Cerdeira Morterero (A5-0142/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0283)
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΄ συ΄νορα * (α΄ρθρο
10.7. Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα προσωρινα΄ εξωτερικα
110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ενο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την εγκαθι΄΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας στα προσωρινα΄ εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα µεταξυ΄
δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν και ∆ικαιωκρατω΄ν µελω΄ν [COM(2003)502  C5-0443/2003  2003/0194(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
µα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Stockton (A5-0141/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0284)

10.8. Ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ για τη διαχει΄΄ ν ροω
΄ ν * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
ριση των µεταναστευτικω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη καθιε΄ρωση ασφαλου΄ς ηλεκτρονικου΄
΄ ν ροω΄ν
δικτυ΄ου πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ για τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες διαχει΄ρισης των µεταναστευτικω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολι[COM(2003)727  C5-0612/2003  2003/0284(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Ewa Klamt (A5-0145/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Η Ewa Klamt προβαι΄νει σε δη΄λωση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄.
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0285)

΄ ν * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
10.9. Το΄πος παροχη΄ς υπηρεσιω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ ο΄σον
΄ ν [COM(2003)822  C5-0026/2004  2003/0329(CNS)]  Επιτροπη΄
αφορα΄ τον το΄πο παροχη΄ς υπηρεσιω
Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Othmar Karas (A5-0233/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0286)

10.10. Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α ∆ιαστη΄µατος * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας-πλαισι΄ου µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας ∆ιαστη΄µατος [COM(2004)85/2  C5-0099/2004 
2004/0028(CNS)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Guido Bodrato (A5-0222/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0287)
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΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) * (α΄ρθρο
10.11. ∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την ΄εγκριση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη δηµιουργι΄α του
΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) [COM(2004)99  C5-0098/2004  2004/0029(CNS)] 
Συστη΄µατος Πληροφοριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εισηγητη΄ς: Carlos Coelho (A5-0262/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απορρι΄πτεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α
Ο Carlos Coelho, εισηγητη΄ς, προτει΄νει την απο΄ρριψη της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς. Η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς) αναφε΄ρει ο΄τι διατηρει΄ την προ΄ταση΄ της. Το θε΄µα παραπε΄µπεται ως εκ του΄του, συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 68, παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄, στην αρµο΄δια επιτροπη΄.
Ο εισηγητη΄ς παρεµβαι΄νει επ’ αυτη΄ς της παραποµπη΄ς.

10.12. Υποχρε΄ωση των µεταφορε΄ων να γνωστοποιου΄ν τα στοιχει΄α των µεταφεροµε΄νων
ατο΄µων * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α του Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας για την ΄εκδοση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
για την υποχρε΄ωση των µεταφορε΄ων να γνωστοποιου΄ν τα στοιχει΄α των µεταφεροµε΄νων ατο΄µων [6620/2004 '
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
C5-0111/2004  2003/0809(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Jorge Salvador Hernández Mollar (A5-0266/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 12)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Απορρι΄πτεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α
Το θε΄µα παραπε΄µπεται, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 68, παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄ στην αρµο΄δια επιτροπη΄.

10.13. Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας/πρωτοβουλι΄α
του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου) * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση
1.

σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας ενο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας (ΕΑΑ)
[15400/2003 ' C5-0001/2004  2004/0801(CNS)]

σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου ενο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για
την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας
(ΕΑΑ)
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολι[5121/2004 ' C5-0040/2004  2004/0802(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν Υποθε΄σεων.
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
Εισηγη΄τρια: Martine Roure (A5-0140/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 13)

2.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0288 και P5_TA(2004)0289)
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10.14. ∆ιορισµο΄ς ενο΄ς µε΄λους της ΕΚΤ (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το σχε΄διο συ΄στασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τον διορισµο΄ του κ. José Manuel González-Páramo ως µε΄λους της Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας (6315/2004 
C5-0176/2004  2004/0808(CNS))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004).
(Μυστικη΄ ψηφοφορι΄α: α΄ρθρο 136, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 14)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η Christa Randzio-Plath προβαι΄νει σε δη΄λωση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄.
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α µυστικη΄ ψηφοφορι΄α (363 υπε΄ρ, 113 κατα΄, 52 αποχε΄ς) (P5_TA(2004)0290)

΄ ν ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω
΄ ν διαβου΄λευσης
10.15. Αντι΄κτυπο των κοινοτικω
(α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
΄ ν ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω
΄ ν διαβου΄λευσης
Έκθεση σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση του αντι΄κτυπου των κοινοτικω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
[2003/2079(INI)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Bert Doorn (A5-0221/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 15)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0291)

΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (α΄ρθρο 110α του Κανονι10.16. Ισο΄τητα ευκαιριω
σµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονο΄ ν: Ισο΄τητα ευκαιριω
΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς
µικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
ανα΄γκες: ΄ενα ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης [COM(2003)650  C5-0039/2004  2004/2004(INI)]  Επιτροπη΄
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Mario Mantovani (A5-0263/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 16)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0292)

10.17. Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης ***II (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση η οποι΄α καθορι΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο ενο΄ψει της
΄εκδοσης κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης [15577/6/2003  C5-0043/2004  1998/0360(COD)]  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Jean Lambert (A5-0234/2004).
(Απαιτει΄ται ειδικη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 17)
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κηρυ΄σσεται εγκριθει΄σα ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0293)
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10.18. Ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄
δικτυ΄ου ***II (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που θεσπι΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο ενο΄ψει
της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις ελα΄χιστες απαιτη΄σεις
ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄ δικτυ΄ου [5238/1/2004  C5-0118/2004 
΄ ν και Τουρισµου΄.
2002/0309(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγητη΄ς: Reinhard Rack (A5-0249/2004).
(Απαιτει΄ται ειδικη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 18)
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κηρυ΄σσεται εγκριθει΄σα (P5_TA(2004)0294)

10.19. Ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το
αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λι και τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες στον
ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα [COM(2003)423  C5-0331/2003  2003/0164(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος,
∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Hans Kronberger (A5-0047/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 19)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0295)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0295)

΄ ν ***I (ψηφοφορι΄α)
10.20. Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη συνερ΄ ν αρχω
΄ ν που ει΄ναι αρµο΄διες για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των
γασι΄α µεταξυ΄ των εθνικω
καταναλωτω΄ν (κανονισµο΄ς για τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν) [COM(2003)443
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
 C5-0335/2003  2003/0162(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγη΄τρια: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 20)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0296)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0296)

30.4.2004
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΄ σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς ***I (ψηφοφορι΄α)
10.21. Πιστω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την εναρµο΄νιση
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις πιστω΄σεις που χορηγου΄νται στους
των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν Θεµα΄των και
καταναλωτε΄ς [COM(2002)443  C5-0420/2002  2002/0222(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Εισηγητη΄ς: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 21)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0297)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0297)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο Joachim Wuermeling, εισηγητη΄ς, προτει΄νει να τεθου΄ν σε ψηφοφορι΄α απο΄ κοινου΄ ορισµε΄νες τροπολογι΄ες για
τις οποι΄ες προεβλε΄πετο ξεχωριστη΄ ψηφοφορι΄α Η Arlene McCarthy, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, συµφωνει΄ µε
αυτη΄ την προ΄ταση µε την προϋπο΄θεση ο΄τι οι τροπολογι΄ες 38, 39, 80, 102, 122, 127 και 128 θα αποτελε΄σουν
αντικει΄µενο ξεχωριστη΄ς ψηφοφορι΄ας. Ο Προ΄εδρος διευκρινι΄ζει ο΄τι οι τροπολογι΄ες 38, 39 και 102 ΄εχουν αποσυρθει΄. Ο εισηγητη΄ς δι΄νει συνε΄χεια στο αι΄τηµα της Arlene McCarthy.
Ο Joachim Wuermeling παρουσι΄ασε προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροπολογι΄α 178, η οποι΄α δεν ΄εγινε δεκτη΄,
΄ ς 32 βουλευτε΄ς αντιτε΄θηκαν στο να ληφθει΄ υπο΄ψη.
καθω
Σε συνε΄χεια παρε΄µβασης της Arlene McCarthy επι΄ της τροπολογι΄ας 206, ο εισηγητη΄ς επιβεβαι΄ωσε ο΄τι η τελευται΄α η΄ταν α΄κυρη.

10.22. Αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις αθε΄µιτες
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς των επιχειρη΄σεων προς τους καταναλωτε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και για την τροποποι΄ηση
των οδηγιω΄ν 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (οδηγι΄α για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς)
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς
[COM(2003)356  C5-0288/2003  2003/0134(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Αγορα΄ς.
Εισηγη΄τρια: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 22)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0298)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0298)

10.23. Υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τα ανω΄τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης [COM(2003)117 
C5-0108/2003  2003/0052(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Robert William Sturdy (A5-0260/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 23)
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C 104 E/36

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0299)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0299)

10.24. Εφοδιασµο΄ς µε φυσικο΄ αε΄ριο ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση της νοµικη΄ς βα΄σης και τον «γενικο΄ προσανατολισµο΄» του Συµβουλι΄ου ο΄σον
αφορα΄ την ΄εκδοση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα µε΄τρα διασφα΄λισης
του εφοδιασµου΄ µε φυσικο΄ αε΄ριο [15769/2003 , C5-0027/2004  2002/0220(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 24)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0300)

10.25. Όροι προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ ο΄ρων προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου [COM(2003)741  C5-0644/2003  2003/0302(COD)]  Επιτροπη΄
Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 25)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0301)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0301)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο Peter Michael Mombaur επισηµαι΄νει µια διαφοροποι΄ηση µεταξυ΄ της γερµανικη΄ς και της αγγλικη΄ς εκδοχη΄ς της
τροπολογι΄ας 43 και διευκρινι΄ζει ο΄τι σωστη΄ ει΄ναι η αγγλικη΄ εκδοχη΄.

΄ νουν ενε΄ργεια) ***I (ψηφο10.26. Οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς (προϊο΄ντα που καταναλω
φορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως
΄ νουν ενε΄ρενο΄ς πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που καταναλω
γεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου [COM(2003)453  C5-0369/2003 
2003/0172(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Astrid Thors (A5-0171/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 26)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0302)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0302)
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30.4.2004
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10.27. Συ΄στηµα εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου
εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς ΄εργων του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το [COM(2003)403 
C5-0355/2003  2003/0173(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Alexander de Roo (A5-0154/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 27)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0303)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0303)

10.28. Ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις
ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς και τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
[COM(2003)723  C5-0563/2003  2003/0282(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 28)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0304)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0304)

΄ ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να
10.29. Επιβολη΄ τελω
΄εργα υποδοµη΄ς ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ περι΄ επιβολη΄ς τελω΄ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να
΄εργα υποδοµη΄ς [COM(2003)448  C5-0351/2003  2003/0175(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 29)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0305)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0305)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο Gilles Savary επισηµαι΄νει ΄ενα λα΄θος στη γαλλικη΄ απο΄δοση στην τροπολογι΄α 48.
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΄ ν µεταφορω
΄ ν ***I
10.30. Κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
ελα΄χιστων προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ και των κανονισµω
΄ ν µεταφοκαι. 3821/85 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
ρω΄ν [COM(2003)628  C5-0601/2003  2003/0255(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Helmuth Markov (A5-0216/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 30)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0306)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0306)

10.31. Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες (2005-2010) * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ενο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄σταση
του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου για τους Προ΄σφυγες για την περι΄οδο 2005-2010 [COM(2004)102  C5-0096/2004
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υπο 2004/0032(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
θε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Gérard M.J. Deprez (A5-0267/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 31)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0307)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0307)

10.32. Προ΄ληψη και την ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: «Προς µι΄α θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προ΄ληψη και την
ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των» [COM(2003)301  C5-0385/2003  2003/2145(INI)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Karl-Heinz Florenz (A5-0176/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 32)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0308)
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΄ θηση των κοινω
΄ ν αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση
10.33. Σεβασµο΄ς και προω
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ το α΄ρθρο 7 της Συνθη΄κης για την Ευρω΄ ν αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση [COM(2003)606 
παϊκη΄ Ένωση: σεβασµο΄ς και προω΄θηση των κοινω
΄ ν Υποθε΄σεων.
C5-0594/2003  2003/2249(INI)]  Επιτροπη΄ Συνταγµατικω
Εισηγητη΄ς: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 33)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0309)
*
*

*

Τα σηµει΄α τα οποι΄α ελλει΄ψει χρο΄νου δεν µπο΄ρεσαν να τεθου΄ν σε ψηφοφορι΄α, αναβα΄λλονται για την ω΄ρα των
ψηφοφοριω΄ν της εποµε΄νης ηµε΄ρας.

11. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρι΄ζονται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.
Προφορικε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Έκθεση Alexander de Roo  A5-0154/2004


΄ ν βουλευτω΄ν του Λαϊκου΄ Κο΄µµατος του PPE-DE
Marialiese Flemming εξ ονο΄µατος των αυστριακω

Έκθεση Luigi Cocilovo  A5-0220/2004


Michl Ebner

Έκθεση Johannes Voggenhuber  A5-0227/2004


Miquel Mayol i Raynal

Έκθεση Joachim Wuermeling  A5-0224/2004


Astrid Thors, Theresa Villiers

΄ σεις ψη΄φου
12. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Έκθεση Joachim Wuermeling  A5-0224/2004


τροπολογι΄α 48
υπε΄ρ: Lone Dybkjær, Karin Riis-Jørgensen



τροπολογι΄α 173
υπε΄ρ: Othmar Karas



τροπολογι΄α 201
υπε΄ρ: Eurig Wyn



τροπολογι΄α 202
υπε΄ρ: Claude Turmes
κατα΄: Dagmar Roth-Behrendt
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Έκθεση Astrid Thors  A5-0171/2004


τροπολογι΄α 1
υπε΄ρ: Othmar Karas

Έκθεση Johannes (Hans) Blokland  A5-0265/2004


τροπολογι΄α 23
υπε΄ρ: David Robert Bowe

Έκθεση Luigi Cocilovo  A5-0220/2004


τροπολογι΄α 53
υπε΄ρ: Christa Prets, Marialiese Flemming
κατα΄: Alexander Radwan



τροπολογι΄α 54
υπε΄ρ: Marialiese Flemming
κατα΄: Alexander Radwan



τροπολογι΄α 55
κατα΄: Alexander Radwan



τροπολογι΄α 56
υπε΄ρ: Christa Prets
κατα΄: Alexander Radwan
αποχε΄ς: Hans-Peter Martin



τροπολογι΄α 48
κατα΄: Alexander Radwan
αποχε΄ς: Armonia Bordes

Έκθεση Helmuth Markov  A5-0216/2004


τροπολογι΄ες 52 και 58 (ταυτο΄σηµες)
υπε΄ρ: Pervenche Berès

Έκθεση Karl-Heinz Florenz  A5-0176/2004


τροπολογι΄α 11
υπε΄ρ: Armonia Bordes
κατα΄: Rainer Wieland



τροπολογι΄α 15
υπε΄ρ: Jan Andersson, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Maj
Britt Theorin



τροπολογι΄α 20
κατα΄: Linda McAvan, Claude Moraes, Othmar Karas

Βουλευτε΄ς που δη΄λωσαν ο΄τι δεν συµµετε΄σχαν στις ψηφοφορι΄ες:
Ο Gerhard Hager η΄ταν παρω΄ν αλλα΄ δεν µπο΄ρεσε να συµµετα΄σχει σε ο΄λες τις ψηφοφορι΄ες.
Οι Armonia Bordes και Arlette Laguiller η΄ταν παρου΄σες αλλα΄ δεν συµµετε΄σχαν στην ψηφοφορι΄α επι΄ της ΄εκθε΄ ς και επι΄ της ΄εκθεσης Cocilovo
σης Fourtou (A5-0255/2004) και των τροπολογιω΄ν 53, 54, 55 και 56, καθω
στο συ΄νολο΄ της (A5-0220/2004).
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 2.15 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 3.10 µ.µ.)

΄ νηση του κ. Barnier
13. Προσφω
Ο Προ΄εδρος, αφου΄ ανακοι΄νωσε ο΄τι συµµετε΄σχε µε τον Προ΄εδρο της Ρουα΄ντα στην εκδη΄λωση για τη 10η επε΄τειο
της γενοκτονι΄ας, χαιρετι΄ζει την παρουσι΄α στην αι΄θουσα του κ. Barnier, τε΄ως Επιτρο΄που, που ΄εγινε Υπουργο΄ς
Εξωτερικω΄ν της Γαλλι΄ας.
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Ο κ. Barnier προβαι΄νει σε µια οµιλι΄α στην οποι΄α ευχαριστει΄ ιδι΄ως τον Προ΄εδρο του Κοινοβουλι΄ου και ο΄λους
αυτου΄ς µε τους οποι΄ους συνεργα΄στηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια της θητει΄ας του στην Επιτροπη΄.
Παρεµβαι΄νει ο Giorgio Napolitano, προ΄εδρος της επιτροπη΄ς AFCO.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου

΄ σεις παραβι΄ασης των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,
14. Συζη΄τηση σχετικα΄ µε τις περιπτω
΄ ν προτα΄της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου (ανακοι΄νωση των κατατεθεισω
σεων ψηφι΄σµατος)
΄ ν οµα΄δων υποβα΄λλουν αιτη΄µατα σχετικα΄ µε τη διοργα΄νωση τε΄τοιας συζη΄Οι βουλευτε΄ς των ακο΄λουθων πολιτικω
τησης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 50 του Κανονισµου΄, για τις εξη΄ς προτα΄σεις ψηφι΄σµατος:
I.

ΚΟΥΒΑ

Concepció Ferrer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt και Lennart Sacrédeus, εξ ονο΄µατος
΄ µατα στην Κου΄βα, ΄ενα χρο΄νο µετα΄ τις µαζικε΄ς συλλη΄ψεις
της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
αντιφρονου΄ντων (B5-0192/2004)
΄ µατα
Cecilia Malmström και Bob van den Bos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
στην Κου΄βα, ΄ενα χρο΄νο µετα΄ τις µαζικε΄ς συλλη΄ψεις αντιφρονου΄ντων (B5-0201/2004)
Alain Lipietz, Josu Ortuondo Larrea και Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε τα
΄ µατα στην Κου΄βα, ΄ενα χρο΄νο µετα΄ τις µαζικε΄ς συλλη΄ψεις αντιφρονου΄ντων (B5-0204/2004)
ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα στην Κου΄βα, ΄ενα χρο΄νο
Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
µετα΄ τις µαζικε΄ς συλλη΄ψεις αντιφρονου΄ντων (B5-0207/2004)
Ana Miranda de Lage και Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε την Κου΄βα
(B5-0208/2004)
Luisa Morgantini, Pernille Frahm και Herman Schmid, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε την
κατα΄σταση στην Κου΄βα (B5-0212/2004)
Luís Queiró και José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε την Κου΄βα (B5-0214/2004)
II.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Stephen Hughes, Marie-Hélène Gillig, ΈΑννα Καραµα΄νου και Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Jean Lambert, Theodorus J.J. Bouwman και Hiltrud Breyer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Εµµανουη΄λ Μπακο΄πουλος, Sylvia-Yvonne Kaufmann και ∆ηµη΄τριος Κουλουρια΄νος, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
΄ ν εργατικω΄ν δικαιωµα΄των στην παραγωγη΄ αθλητικω΄ν προϊο΄ντων
GUE/NGL, σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ των βασικω
για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω΄νες (B5-0191/2004)
΄ ν εργατικω΄ν δικαιωAnne Elisabet Jensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ των βασικω
΄ ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω΄νες (B5-0200/2004)
µα΄των στην παραγωγη΄ αθλητικω
΄ ν εργατικω΄ν δικαιωµα΄των
Bartho Pronk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ των βασικω
΄ νες (B5-0202/2004)
στην παραγωγη΄ αθλητικω΄ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ ν εργατικω
΄ ν δικαιωµα΄των στην
Brian Crowley, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ των βασικω
΄ νες (B5-0210/2004)
παραγωγη΄ αθλητικω΄ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
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III. ΝΙΓΗΡΙΑ
Niall Andrews, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε τις δολοφονι΄ες Χριστιανω΄ν στη Νιγηρι΄α
(B5-0194/2004)
Charles Tannock, John Alexander Corrie, Lennart Sacrédeus και Bernd Posselt, σχετικα΄ µε τις δολοφονι΄ες
Χριστιανω΄ν στη Νιγηρι΄α (B5-0203/2004)
Didier Rod, Marie Anne Isler Béguin και Nelly Maes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε τη
διε΄νεξη µεταξυ΄ κοινοτη΄των στη Νιγηρι΄α (B5-0205/2004)
Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, σχετικα΄ µε τις δολοφονι΄ες Χριστιανω΄ν στη Νιγηρι΄α
(B5-0206/2004)
Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε τη Νιγηρι΄α (B5-0209/2004)
Bob van den Bos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στη Νιγηρι΄α (B5-0211/2004)
Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε τη διε΄νεξη µεταξυ΄ κοινοτη΄των στη Νιγηρι΄α
(B5-0213/2004)
Ο χρο΄νος αγο΄ρευσης κατανε΄µεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 120 του Κανονισµου΄.

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
15. Έγκριση των Συνοπτικω
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

16. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατατε΄θηκαν τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα:
1) απο΄ τις κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς
1.1) εκθε΄σεις:
# Έκθεση σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες της βιοµηχανι΄ας του σεξ στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν.
(2003/2107(INI))  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
Εισηγη΄τρια: η κ. Eriksson (A5-0274/2004).
 * Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν
σχετικα΄ µε την Εταιρικη΄ Σχε΄ση και την Ανα΄πτυξη (8108/99 # C5-0659/01  1998/0199(CNS))
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντι Επιτροπη΄ Εξωτερικω
κη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Brok (A5-0275/2004).
 * Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της
οδηγι΄ας 2003/49/ΕΚ µε στο΄χο να προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς περι΄οδοι για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη
΄ ν που αφορου΄ν
ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄ συστη΄µατος φορολο΄γησης των πληρωµω
΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφορετικω
΄ ν κρατο΄κους και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ ν (α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1 του Κανονισµου΄) (COM(2004)243  C5-0187/2004 
τω΄ν µελω
2004/0076(CNS))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Randzio-Plath (A5-0276/2004).
 * Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τις κατευθυντη΄ριες
΄ ν για την απασχο΄ληση (COM(2004)239 
γραµµε΄ς για τις πολιτικε΄ς των κρατω΄ν µελω
C5-0188/2004  2004/0082(CNS))  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: η κ. Hermange (A5-0277/2004).
 ***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων
για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη που συµβα΄λλουν στο γενικο΄ στο΄χο
΄ ς και του σεβατης ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου καθω
΄ ν [COM(2003)639 
΄ που και των θεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω
σµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω
C5-0507/2003  2003/0250(COD)]  Επιτροπη΄ Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας.
Εισηγητη΄ς: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004).

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν ΠροσανατοΈκθεση σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς για την ενηµε΄ρωση 2004 των Γενικω
΄ ν των Οικονοµικω
΄ ν Πολιτικω΄ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (για την περι΄οδο
λισµω
2003-2005) [COM(2004)238  C5-0183/2004  2004/2020(INI)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς
και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004)

1.2) συστα΄σεις για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση:
 ***II Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της
΄εγκρισης απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροπο΄ ν προσανατολισµω
΄ ν για την ανα΄πτυξη του
ποι΄ηση της απο΄φασης 1692/96/ΕΚ περι΄ των κοινοτικω
΄ ν (5762/1/2004  C5-0184/2004  2001/0229(COD)) 
διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Bradbourn (A5-0278/2004).
2) απο΄ τους βουλευτε΄ς
2.1) γραπτε΄ς δηλω΄σεις για καταχω΄ριση στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
 Carmen Cerdeira Morterero, σχετικα΄ µε την προ΄σβαση των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες στις εκλογε΄ς του 2004 για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (αριθ. 33/2004)

΄ σεις (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
17. Γραπτε΄ς δηλω
΄ σεις αριθ. 2 και 3/2004 καταπι΄πτουν, δεδοµε΄νου ο΄τι δεν συγκε΄ντρωσαν τον απαιτου΄µενο αριθµο΄
Οι γραπτε΄ς δηλω
΄ ν, δυνα΄µει του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄.
υπογραφω

18. Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ένωσης
2007-2013 (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε τι΄τλο
«Οικοδο΄µηση του κοινου΄ µας µε΄λλοντος  Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης
΄ ν.
Ένωσης 2007-2013» [COM(2004)101  C5-0089/2004  2004/2006(INI)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Terence Wynn (A5-0268/2004)
Ο Terence Wynn παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου).
Παρεµβαι΄νει η Michaele Schreyer (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Véronique De Keyser (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AFET), Jan Mulder (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς CONT), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AGRI), Brigitte Langenhagen (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς PECH),
Samuli Pohjamo (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς RETT), Ulpu Iivari (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης
της επιτροπη΄ς CULT), Nirj Deva (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς DEVE), James E.M. Elles, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Ilda Figueiredo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, και Liam
Hyland, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: José PACHECO PEREIRA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Reimer Böge και Jutta D. Haug.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.
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19. Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (3η ΄εκθεση) (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την τρι΄τη ΄εκθεση για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ [COM(2004)107 
C5-0092/2004  2004/2005(INI)  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης (A5-0272/2004)
Ο Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο Franz Fischler (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Μυρσι΄νη Ζορµπα΄ (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Elspeth Attwooll (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς EMPL), Agnes Schierhuber (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AGRI), Marie-Hélène Gillig (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς FEMM), José Javier Pomés Ruiz,
εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Juan de Dios Izquierdo Collado, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Samuli
Pohjamo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Elisabeth Schroedter, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Margie
Sudre, Arlene McCarthy, Camilo Nogueira Román, Rolf Berend, Garrelt Duin, Juan Manuel Ferrández
Lezaun, Εµµανουη΄λ Μαστορα΄κης, Ewa Hedkvist Petersen, Catherine Guy-Quint και Franz Fischler.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

20. Προϋπολογισµο΄ς 2005: Ετη΄σια στρατηγικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ 2005: ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την Ετη΄σια Στρατηγικη΄ Πολιτικη΄ς
΄ ν.
(ΕΣΠ) [2004/2001(BUD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Salvador Garriga Polledo (A5-0269/2004)
Ο Salvador Garriga Polledo παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Michaele Schreyer (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AFET),
Paul Rübig (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Bartho Pronk (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της
επιτροπη΄ς EMPL), María Esther Herranz García (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AGRI), Brigitte
Langenhagen (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς PECH), Catherine Guy-Quint (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς RETT), Lissy Gröner (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς FEMM), Markus
Ferber, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Ralf Walter, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Samuli Pohjamo, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, και Franz
Turchi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

21. Κατα΄σταση προβλε΄ψεων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το 2005 (συζη΄τηση)
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το
Έκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
οικονοµικο΄ ΄ετος 2005 [2004/2007(BUD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Wilfried Kuckelkorn (A5-0236/2004)
Ο Wilfried Kuckelkorn παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.

30.4.2004

30.4.2004
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νει ο Markus Ferber, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

22. Eurostat  Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα ΙΙΙ του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄ 2002: 6ο, 7ο και 8ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης  Απαλλαγη΄ 2002:
Τµη΄µατα II, IV, V, VI, VII και VIII του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄
2002: Τµη΄µα Ι του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄ 2002 (Αποκεντρωµε΄νοι
οργανισµοι΄)  Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ (συζη΄τηση)
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: Eurostat
΄ ν ΚοιΈκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω
νοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Επιτροπη΄) [SEC(2003)1104  C5-0564/2003  2003/2210(DEC)] 
Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Juan José Bayona de Perogordo (A5-0200/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του
΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄τπυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 [COM(2003)475 
C5-0496/2003  2003/2189(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Jonas Sjöstedt (A5-0183/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
1. Τµη΄µα II, Συµβου΄λιο,
2. Τµη΄µα IV, ∆ικαστη΄ριο
3. Τµη΄µα V, Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
4. Τµη΄µα VI, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
΄ν
5. Τµη΄µα VII, Επιτροπη΄ των Περιφερειω
6. Τµη΄µα VIII, ∆ιαµεσολαβητη΄ς
[I5-0034/2004  C5-0088/2004  2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC),
2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Gabriele Stauner (A5-0228/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
Τµη΄µα I  Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο [I5-0034/2004  C5-0088/2004  2003/2211(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Michiel van Hulten (A5-0218/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε τις απαλλαγε΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002:
1. Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης [C5-0632/2003  2003/2242(DEC)]
2. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α [C5-0636/2003 
2003/2246(DEC)]
3. Ευρωπαϊκος Οργανισµο΄ς Περιβα΄λλοντος [C5-0635/2003  2003/2245(DEC)]
΄ ν Προϊο΄ντων [C5-0638/2003 
4. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Αξιολο΄γησης των Φαρµακευτικω
2003/2255(DEC)]
5. Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης [C5-0637/2003  2003/2247(DEC)]
6. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης [C5-0630/2003 
2003/2240(DEC)]
7. Eurojust [C5-0662/2003  2003/2256(DEC)]
8. Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης [C5-0641/2003  2003/2259(DEC)]
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΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας [C5-0631/2003 
Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα για τη βελτι΄ωση των συνθηκω
2003/2241(DEC)]
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας [C5-0634/2003  2003/2244(DEC)]
10. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
11. Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας [C5-0633/2003 
2003/2243(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Jan Mulder (A5-0212/2004)

9.

Έκθεση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002
[C5-0646/2003  2003/2218(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Heide Rühle (A5-0201/2004)
Ο Franz Fischler (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Ο Juan José Bayona de Perogordo παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0200/2004).
Ο Jonas Sjöstedt παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0183/2004).
Η Gabriele Stauner παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0228/2004).
Ο Michiel van Hulten παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0218/2004).
∆εδοµε΄νου ο΄τι ΄εφθασε η ω΄ρα για την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς η συζη΄τηση διακο΄πτεται στο σηµει΄ο αυτο΄. Θα
επαναληφθει΄ στις 9 µ.µ.

23. Ηµερη΄σια δια΄ταξη
Ο Προ΄εδρος προτει΄νει λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις τροποποιη΄σεις που ΄εγιναν στην ηµερη΄σια δια΄ταξη (σηµει΄ο 14 των
Συνοπτικω΄ν Πρακτικω΄ν της 19.04.2004 και σηµει΄ο 9), και σε συµφωνι΄α µε το Συµβου΄λιο και τις πολιτικε΄ς
΄ ρα των ερωτη΄σεων προς το Συµβου΄λιο απο΄ την ηµερη΄σια δια΄ταξη της εποµε΄νης
οµα΄δες, να καταργηθει΄ η ω
ηµε΄ρας.
Το Σω΄µα συµφωνει΄ µε την προ΄ταση.

΄ ρησης της Κροατι΄ας (ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς)
24. Αι΄τηση προσχω
΄ ρησης της Κροατι΄ας
Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την αι΄τηση προσχω
Ο Προ΄εδρος χαιρετι΄ζει την παρουσι΄α στα θεωρει΄α κροατικη΄ς αντιπροσωπει΄ας στην οποι΄α µετε΄χει και ο υπουργο΄ς
Εξωτερικω΄ν.
Τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς Christopher Patten και Günther Verheugen προβαι΄νουν στην ανακοι΄νωση.
Παρεµβαι΄νουν, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α «catch the eye», για να θε΄σουν ερωτη΄σεις οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς
Olivier Dupuis, Sarah Ludford και Αλε΄ξανδρος Μπαλτα΄ς στους οποι΄ους απαντα΄ ο Christopher Patten.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν συ΄µφωνα µε την ΄δια
ι
διαδικασι΄α οι βουλευτε΄ς Joost Lagendijk και Doris Pack, στους οποι΄ους
απαντα΄ ο Günther Verheugen, καθω΄ς και οι βουλευτε΄ς Miet Smet και Michl Ebner, στους οποι΄ους απαντα΄ ο
Christopher Patten.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.

30.4.2004
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25. Ώρα των ερωτη΄σεων (ερωτη΄σεις προς την Επιτροπη΄)
Το Σω΄µα εξετα΄ζει µια σειρα΄ ερωτη΄σεων προς την Επιτροπη΄ (B5-0071/2004).
Πρω΄το µε΄ρος
΄ τηση 25 του Michl Ebner: Ελευθε΄ρωση της αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας  Εκχωρη΄σεις µεγα΄λων ποσοτη΄των
Ερω
υ΄δατος για υδροηλεκτρικου΄ς σκοπου΄ς.
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς
Η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
ερωτη΄σεις των Michl Ebner και Carlos Lage.
΄ τηση 26 της Linda McAvan: Εταιρικη΄ Κοινωνικη΄ Ευθυ΄νη.
Ερω
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των
Ο Σταυ΄ρος ∆η΄µας (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Linda McAvan και Philip Bushill-Matthews.
΄ τηση 27 του Carlos Lage: Παυ΄ση των δραστηριοτη΄των των ευρωπαϊκω
΄ ν εργοστασι΄ων της εταιρι΄ας BombarΕρω
dier.
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των Carlos Lage, Regina
Ο Σταυ΄ρος ∆η΄µας απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Bastos, Ilda Figueiredo και Malcolm Harbour.
Παρεµβαι΄νει ο Göran Färm, σχετικα΄ µε αυτο΄ που θεωρει΄ ως ΄ελλειψη απα΄ντησης εκ µε΄ρους της κ. Schreyer στην
ερω΄τηση΄ του (Ο Προ΄εδρος λαµβα΄νει γνω΄ση του θε΄µατος).
∆ευ΄τερο µε΄ρος
΄ τηση 28 της Ulla Margrethe Sandbæk: Συνε΄χεια που δι΄δεται σε προ΄τυπα ΄εργα και µετασχηµατισµο΄ς σε
Ερω
πολυετη΄ προγρα΄µµατα.
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση
Η Michaele Schreyer (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
της Glenys Kinnock (αναπλ. του συντα΄κτη της ερωτη΄σεως).
΄ τηση 29 του Othmar Karas: Μελε΄τη των επιπτω΄σεων απο΄ την συµφωνι΄α Basel II στις µικροµεσαι΄ες επιχειΕρω
ρη΄σεις.
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των
Ο Frits Bolkestein (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Othmar Karas, Paul Rübig και Enric Xavier Morera i Catalá.
΄ τηση 30 του Bill Newton Dunn: Κλοπη΄ προσωπικω
΄ ν δεδοµε΄νων.
Ερω
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των Bill Newton Dunn και
Ο Frits Bolkestein απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Reino Paasilinna.
΄ τηση 31 του Malcolm Harbour: Απο΄φαση Gambelli.
Ερω
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του Malcolm Harbour.
Ο Frits Bolkestein απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
΄ τηση 32 του Reino Paasilinna: Συγκε΄ντρωση των ΜΜΕ.
Ερω
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του Reino Paasilinna.
Ο Frits Bolkestein απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
΄ τηση 33 του Miguel Angel Martínez Martínez: Αι΄τηµα για διευκρινι΄σεις σε απαντη΄σεις της Επιτροπη΄ς
Ερω
σχετικα΄ µε την Κου΄βα.
Ο Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των
Miguel Angel Martínez Martínez, Ευστρα΄τιου Κο΄ρακα και Νικο΄λαο Χουντη΄.
΄ τηση 34 της Patricia McKenna: Τα προγρα΄µµατα του ∆ΝΤ και οι συνολικοι΄ στο΄χοι της ΕΕ για την εξα΄λειψη
Ερω
της φτω΄χειας.
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση της Patricia McKenna.
Στις ερωτη΄σεις στις οποι΄ες δεν δο΄θηκε απα΄ντηση ελλει΄ψει χρο΄νου θα δοθου΄ν γραπτε΄ς απαντη΄σεις.
Η ω΄ρα των ερωτη΄σεων προς την Επιτροπη΄ περατω΄νεται.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 8.10 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 9 µ.µ.)
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gerhard SCHMID
Αντιπροε΄δρου

26. Eurostat  Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα ΙΙΙ του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄ 2002: 6ο, 7ο και 8ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης  Απαλλαγη΄ 2002:
Τµη΄µατα II, IV, V, VI, VII και VIII του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄
2002: Τµη΄µα Ι του γενικου΄ προϋπολογισµου΄  Απαλλαγη΄ 2002 (Αποκεντρωµε΄νοι
οργανισµοι΄)  Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ (συνε΄χεια της συζη΄τησης)
Παρεµβαι΄νουν οι Jan Mulder (εισηγητη΄ς).
Bart Staes (αναπληρωτη΄ς εισηγητη΄ς).
Michaele Schreyer (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Bartho Pronk (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς EMPL), Miet Smet (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης
της επιτροπη΄ς FEMM), Ursula Stenzel (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AFET), Ozan Ceyhun
(εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς LIBE), Martin Callanan (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI), Diemut R. Theato, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Helmut Kuhne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Ole B. Sørensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Bart Staes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Mogens N.J.
Camre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Graham H. Booth, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Gianfranco
Dell’Alba, µη εγγεγραµµε΄νος, María Antonia Avilés Perea, Herbert Bösch, Rijk van Dam, Christopher Heaton-Harris, Paulo Casaca, Jens-Peter Bonde και Michaele Schreyer.
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:
"

Jens-Peter Bonde, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, σχετικα΄ µε την Eurostat (B5-0218/2004)



Heide Rühle και Bart Staes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε την EUROSTAT
(B5-0219/2004)



Jan Mulder και Ole B. Sørensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε την Eurostat (B5-0220/2004)



Freddy Blak, Jonas Sjöstedt και Luigi Vinci, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια
που δι΄δεται στην υπο΄θεση της Eurostat (B5-0222/2004)Freddy Blak, Jonas Sjöstedt και Luigi Vinci, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια που δι΄δεται στην υπο΄θεση της Eurostat
(B5-0222/2004)



Enrique Barón Crespo και Helmut Kuhne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε τη δρα΄ση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη Eurostat (B5-0223/2004)



James E.M. Elles, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε την Eurostat (B5-0225/2004).

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη 12.00 το µεσηµε΄ρι και Πε΄µπτη 12.00 το µεσηµε΄ρι (Eurostat)

27. Συµφωνι΄α ΕΚ/ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των
΄ ν (συζη΄τηση)
επιβατω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη µιας συµφωνι΄ας ανα΄µεσα στην
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες της Αµερικη΄ς σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α και τη διαβι΄βαση
΄ ν απο΄ τους αεροµεταφορει΄ς προς το Υπουργει΄ο Εσωτερικη΄ς Ασφα΄των καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των επιβατω
΄ ν [COM(2004)190 
λειας, Υπηρεσι΄α Τελωνει΄ων και Προστασι΄ας των Συνο΄ρων των Ηνωµε΄νων Πολιτειω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
C5-0162/2004  2004/0064(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)
Παρεµβαι΄νει ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Η Johanna L.A. Boogerd-Quaak παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.

30.4.2004
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Παρεµβαι΄νουν οι Jorge Salvador Hernández Mollar, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Elena Ornella Paciotti,
εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Marco Cappato, µη εγγεγραµµε΄νος, Hubert Pirker, Anna Terrón i
Cusí, Christopher Patten, για προσωπικο΄ ζη΄τηµα µετα΄ την παρε΄µβαση του Graham R. Watson και Graham R.
Watson, ο οποι΄ος ανακαλει΄.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

28. Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και ενηµε΄ρωσης (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους παραβι΄ασης, στην ΕΕ και ιδιαι΄τερα στην Ιταλι΄α, των δικαιωµα΄των της
΄ ν ∆ικαιωµα΄των)
ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης (α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄[2003/2237(INI)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
σεων.
Εισηγη΄τρια: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004)
΄ νει ο΄τι η Οµα΄δα UEN υπε΄βαλε αι΄τηση απο΄ρριψης του σχετικου΄ θε΄µατος συζη΄τησης ως
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
απαραδε΄κτου.
Παρεµβαι΄νει ο José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, ο οποι΄ος αιτιολογει΄ την προ΄ταση (ο
Προ΄εδρος αναφερο΄µενος στο α΄ρθρο 143, παρα΄γραφος 1 του Κανονισµου΄ κηρυ΄σσει την προ΄ταση απαρα΄δεκτη,
δεδοµε΄νου ο΄τι δεν τηρη΄θηκε η προβλεπο΄µενη προθεσµι΄α).
Η Johanna L.A. Boogerd-Quaak παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νει ο Antonio Tajani, ο οποι΄ος αντικρου΄ει µια ανακοι΄νωση της υπηρεσι΄ας τυ΄που, συ΄µφωνα µε την
οποι΄α η ελευθερι΄α της ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης στην Ιταλι΄α αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα κεντρικα΄ θε΄µατα της
παρου΄σας περιο΄δου συνο΄δου.
Παρεµβαι΄νει ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Giuseppe Gargani (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς JURI), Roy Perry (εισηγητη΄ς
της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς CULT), Monica Frassoni (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς AFCO),
Giacomo Santini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Giorgio Calò, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Giuseppe Di Lello Finuoli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Roberta Angelilli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, ο
Προ΄εδρος και η Pasqualina Napoletano, οι δυ΄ο τελευται΄οι επι΄ της παρε΄µβασης της Roberta Angelilli, Koenraad
Dillen, µη εγγεγραµµε΄νος, Anna Terrón i Cusí, Lucio Manisco, Enric Morera Català, Mariotto Segni, Mario
Borghezio και Francesco Fiori.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 12.

΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ν *
29. Συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
(συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση υποχρε΄ωσης για τις αρµο΄διες
΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων
αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν να προβαι΄νουν σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
΄ ν συνο΄ρων των κρατω΄ν µελω΄ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄
τρι΄των χωρω
αυτο΄ της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου [COM(2003)664 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
C5-0580/2003  2003/0258(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Roberta Angelilli (A5-0229/2004)
Παρεµβαι΄νει ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Η Roberta Angelilli παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
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Παρεµβαι΄νει ο Marcelino Oreja Arburúa, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

΄ ν και Τοξικοµανι΄ας * (συζη΄τηση)
30. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ν
Έκθεση Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
και Τοξικοµανι΄ας (Αναδιατυ΄πωση) [COM(2003)808  C5-0060/2004  2003/0311(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω΄ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Ozan Ceyhun (A5-0248/2004)
Παρεµβαι΄νει ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Ozan Ceyhun παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
΄ ρη (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI) και Arie
Παρεµβαι΄νουν οι Μινε΄ρβα Μελποµε΄νη Μαλλιω
M. Oostlander, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη στις 12.

31. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 344.162/OJME).

32. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 0.12 π.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

James L.C. Provan
Αντιπρο΄εδρος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis,
Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez,
Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas,
Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berès,
van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland,
Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den
Bos, Boselli, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza,
Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò,
Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca,
Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester,
Chountis, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo
Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq,
Dehousse, De Keyser, Dell’Alba, Della Vedova, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez,
Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles,
Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández
Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming,
Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote
Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de
Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase,
Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia,
Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux,
Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer,
Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine,
Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange,
Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi,
Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna,
McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann,
Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin,
Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström,
Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur,
Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morera Català, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder,
Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar,
Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz,
Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O’Toole,
Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis,
Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van
Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan,
Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read,
Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos,
Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber,
Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Jürgen
Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares,
Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen,
Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro,
Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi,
Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van
Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic,
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Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma,
Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray,
Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
Παρατηρητε΄ς
A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew
Chrzanowski, Cybulski, de Marco, Demetriou, Drze˛la, Ékes, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa
Grabowska, Gruber, Heriban, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš,
Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas,
Kvietkauskas, Laar, Landsbergis, Liberadzki, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová,
Matsakis, Őry, Palečková, Pe˛czak, Alojz Peterle, Pienia˛żek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Pusz,
Rutkowski, Savi, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Szabó, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, George
Varnava, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

1. Νε΄α πολιτικη΄ της ΕΕ για τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις µετα΄ τη διευ΄ρυνση *
Έκθεση: BÖGE (A5-0198/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α:
΄φισµα
νοµοθετικο΄ ψη

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

2. ∆υνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και
΄ σεις των επιπε΄δων φορολοτην ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω
γι΄ας
Έκθεση: RANDZIO-PLATH (A5-0264/2004)
Θε΄µα

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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΄ ν τηλεδιοδι΄ων ***II
3. Συστη΄µατα οδικω
Έκθεση: SOMMER (A5-0246/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

΄εγκριση χωρι΄ς ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ δικας ***Ι
4. Κοινοτικο΄ς Τελωνειακο΄ς Κω
Έκθεση: FOURTOU (A5-0255/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

454, 7, 51

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

5. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας ***
Έκθεση: DE VEYRAC (A5-0215/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

6. Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα εξωτερικα΄ συ΄νορα *
Έκθεση: CERDEIRA MORTERERO (A5-0142/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ συ΄νορα *
7. Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα προσωρινα΄ εξωτερικα
Έκθεση: STOCKTON (A5-0141/2004)
Θε΄µα

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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8. Ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ για τη διαχει΄ριση
΄ ν ροω
΄ν *
των µεταναστευτικω
Έκθεση: KLAMT (A5-0145/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ν *
9. Το΄πος παροχη΄ς υπηρεσιω
Έκθεση: KARAS (A5-0233/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

10. Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α ∆ιαστη΄µατος *
Έκθεση: BODRATO (A5-0222/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) *
11. ∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
Έκθεση: COELHO (A5-0262/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

΄ς
προ΄ταση της επιτροπη

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

-

∆εδοµε΄νου αφενο΄ς ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς απορρι΄φθηκε και αφετε΄ρου ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν προτι΄θενται να
την αποσυ΄ρει, το θε΄µα αναπε΄µπεται στην αρµο΄δια επιτροπη΄ (α΄ρθρο 68, παρα΄γραφος 3 του Κανονισµου΄).

12. Υποχρε΄ωση των µεταφορε΄ων να γνωστοποιου΄ν τα στοιχει΄α των µεταφεροµε΄νων
ατο΄µων *
2η ε΄κθεση: HERNÁNDEZ MOLLAR (A5-0266/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

κει΄µενο πρωτοβουλι΄ας

ΗΕ

-

225, 287,1 1

∆εδοµε΄νου ο΄τι το κει΄µενο της πρωτοβουλι΄ας απορρι΄φθηκε, το θε΄µα αναπε΄µπεται στην αρµο΄δια επιτροπη΄ (α΄ρθρο
68, παρα΄γραφος 3 του Κανονισµου΄)
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13. Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας/πρωτοβουλι΄α του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου *
Έκθεση: ROURE (A5-0140/2004)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

14. ∆ιορισµο΄ς ενο΄ς µε΄λους της ΕΚΤ
Έκθεση: RANDZIO-PLATH (A5-0273/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΜΨ

+

363, 113, 52

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α (α΄ρθρο 136, παρα΄γραφος 1)

΄ ν ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω
΄ ν διαβου΄λευσης
15. Αντι΄κτυπο των κοινοτικω
Έκθεση: DOORN (A5-0221/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

501, 1, 23

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
16. Ισο΄τητα ευκαιριω
Έκθεση: MANTOVANI (A5-0263/2004)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

17. Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης ***ΙΙ
Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση: LAMBERT (A5-0234/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-2

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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18. Ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄
δικτυ΄ου ***ΙΙ
Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση: RACK (A5-0249/2004)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

΄εγκριση χωρι΄ς ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

19. Ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα ***Ι
Έκθεση: KRONBERGER (A5-0047/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄νολο του κειµε΄νου
συ

ενο΄τητα 1

3 οµα΄δες + Kronberger

+

ενο΄τητα 2

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

Η τροπολογι΄α 61 αποσυ΄ρεται.
΄ ν οµα΄δων και του κ. Kronberger (τροπολογι΄ες 62 ΄εως 135)
Ενο΄τητα 1 = 74 τροπολογι΄ες 3 πολιτικω
Ενο΄τητα 2 = 60 τροπολογι΄ες της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος (τροπολογι΄ες 1 ΄εως 60)

΄ ν ***Ι
20. Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω
Έκθεση: GEBHARDT (A5-0191/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄νολο του κειµε΄νου
συ

ενο΄τητα 1

PSE

+

ενο΄τητα 2

΄
επιτροπη

Ô

ενο΄τητα 3

΄
επιτροπη

-

59

PPE-DE

-

µετα΄ το α΄ρθρο 21

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

΄ νονται
Οι τροπολογι΄ες 49 και 54 ακυρω
ενο΄τητα 1 = 35 τροπολογι΄ες της Οµα΄δας PSE (τροπολογι΄ες 60 ΄εως 94)
ενο΄τητα 2 = 47 τροπολογι΄ες της Νοµικη΄ς Επιτροπη΄ς (τροπολογι΄ες 2, 4 ΄εως 7, 9 ΄εως 25, 29 ΄εως 39, 41 ΄εως 43,
45, 46, 48, 50 ΄εως 53 και 55 ΄εως 58)
ενο΄τητα 3 = 9 τροπολογι΄ες της Νοµικη΄ς Επιτροπη΄ς (τροπολογι΄ες 1, 3, 8, 26 ΄εως 28, 40 και 44)
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΄ σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς ***Ι
21. Πιστω
2η ε΄κθεση: WUERMELING (A5-0224/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-9
11-18
21
24-25
27-31
34
43
45-46
49-51
53
56-57
61
76
78
82-89
93
94
109-117
121
124
126
129-131
137
138
140
142
144
146-147

΄
επιτροπη

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

10, 19-20

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

ψ.χ./ΗΕ

+

276, 233, 6

23, 26, 33,
37, 38, 39,
42, 44, 47,
54, 55, 59,
60, 62, 67,
69, 70, 71,
72, 74, 75,
77, 79

ψ.χ./ΗΕ

+

275, 239, 2

102, 104,
105,
106,107,
120

ψ.χ./ΗΕ

+

285, 227, 2

+

132, 133,
134, 135,
139, 141,
143, 145,
148, 149,
150, 151,
152
22

ψ.χωρ.

-

80

ψ.χωρ.

-

122

ψ.χωρ.

-

123

ψ.χωρ.

+

125

ψ.χωρ.

+
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Θε΄µα

α΄ρθρο 1

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

127

ψ.χωρ.

-

128

ψ.χωρ.

-

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

167

PPE-DE

-

32

΄
επιτροπη

-

204

PSE

+

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο α)

154

Verts/ALE

-

α΄ρθρο 2, § 3, στοιχει΄ο δ)

155

VERTS/ALE

-

36

΄
επιτροπη

166

PPE-DE

-

182

PSE

+

40

΄
επιτροπη

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο ζ)

ΗΕ

-

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

221, 291, 1

ψ.τµ.
1

+

2

-

3

+

177

ELDR

183

PSE

41

΄
επιτροπη

Ô

156

Verts/ALE

-

176

ELDR

+

168

PPE-DE

Ô

35

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 3, § 2, εισαγωγικο΄ µε΄ρος

48 =
178ατ =

΄
επιτροπη
ELDR

ΟΚ

+

273, 242, 11

α΄ρθρο 3, § 2, εδα΄φιο α)

178ατ =

ELDR

ΟΚ

+

317, 203, 11

169

PPE-DE

Ô

58

΄
επιτροπη

Ô

52

΄
επιτροπη

-

184

PSE

+

α΄ρθρο 3, § 2, εδα΄φιο ε)

185

PSE

+

α΄ρθρο 4

63

΄
επιτροπη

-

157

Verts/ALE

-

186

PSE

-

187

PSE

+

64

΄
επιτροπη

+

206

PSE

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο η)

α΄ρθρο 2, µετα΄ το στοιχει΄ο ιστ)

α΄ρθρο 3, παρ. 2, στοιχει΄ο γ)

α΄ρθρο 5

Ô
ΗΕ

ΟΚ

+

Ô

275, 240, 3
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

α΄ρθρο 6

65

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

-

3

-

158ατ

Verts/ALE

-

188

PSE

+

159

Verts/ALE

-

179

ELDR

+

66

΄
επιτροπη

Ô

68

΄
επιτροπη

+

190

PSE

Ô

189

PSE

Ô

180

ELDR

+

73

΄
επιτροπη

Ô

81

΄
επιτροπη

+

191

PSE

Ô

164

PPE-DE

-

90

΄
επιτροπη

-

α΄ρθρο 11, µετα΄ την § 2

170

PPE-DE

-

α΄ρθρο 11, § 3

171

PPE-DE

-

192

PSE

+

α΄ρθρο 11, µετα΄ την § 3

193

PSE

+

α΄ρθρο 11, § 4

172

PPE-DE

-

α΄ρθρο 12

91

΄
επιτροπη

-

194

PSE

+

195

PSE

+

196

PSE

+

197

PSE

+

198

PSE

+

199

PSE

+

153

΄
επιτροπη

Ô

92

΄
επιτροπη

160

Verts/ALE

-

95

΄
επιτροπη

+

200

PSE

Ô

µετα΄ το α΄ρθρο 6

α΄ρθρο 7

α΄ρθρο 8, § 2

α΄ρθρο 10, § 2, εδα΄φιο 1

α΄ρθρο 11, § 1

α΄ρθρο 13

α΄ρθρο 14, § 3

α΄ρθρο 15

ΗΕ

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

403, 86, 12
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

α΄ρθρο 16, § 1

173

PPE-DE

ΟΚ

-

241, 272, 11

96

΄
επιτροπη

201

PSE

ΟΚ

+

276, 235, 18

202

PSE

ΟΚ

-

205, 312, 8

101

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

97

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

98

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

99

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

100

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

165

PPE-DE

+

205

PSE

Ô

174

PPE-DE

-

108

΄
επιτροπη

+

175

PPE-DE

+

118

΄
επιτροπη

Ô

119

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 24, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο α)

161

Verts/ALE

+

α΄ρθρο 28

136

΄
επιτροπη

+

163

Verts/ALE

Ô

162

Verts/ALE

+

µετα΄ το α΄ρθρο 28

203

PSE

-

νοµικη΄ βα΄ση

181

PSE

+

α΄ρθρο 16, § 2

α΄ρθρο 19, µετα΄ την § 2

α΄ρθρο 22

-

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Η τροπολογι΄α 103 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω΄σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄)
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 177, 178, 173, 201, 202
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 40
1ο τµη΄µα: εισαγωγικο΄ τµη΄µα
2ο τµη΄µα: παυ΄λα 1
3ο τµη΄µα: παυ΄λα 2
PSE, ELDR
τροπ. 65
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις παραγρα΄φους 3, 4α
2ο τµη΄µα: η παρα΄γραφος 3
3ο τµη΄µα: η παρα΄γραφος 4 α)
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Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 37, 38, 39, 102
PSE: τροπ. 10, 19, 20, 22, 23, 26, 33, 37, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77,
79, 80, 104, 105, 106, 107, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145,
148, 149, 150, 151, 152, 101
ELDR: τροπ. 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101

22. Αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ***Ι
Έκθεση: GHILARDOTTI (A5-0188/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-9
13-15
19-20
22-29
32-34
36-37
39-40
43-55
60
62-70
72-88
90-92

΄
επιτροπη

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

10

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

11

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

16

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

35

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

38

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

41

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

42

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

56

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

57

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

+

58

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

61

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

71

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

89

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

+

93

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

94

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

12

΄
επιτροπη

-

107

PSE

+

17 + 18

΄
επιτροπη

+

104

PPE-DE

+

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο β)

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο ζ)

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

265, 236, 2

271, 232, 1
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο ι)

21

΄
επιτροπη

+

108

PSE

+

α΄ρθρο 4, § 1

95

EDD

-

α΄ρθρο 4, µετα΄ την § 2

109

PSE

+

α΄ρθρο 5, § 2, δευ΄τερη παυ΄λα

30 + 31

΄
επιτροπη

-

110

PPE-DE

+

111

PSE

+

59

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 10

103

PPE-DE

+

α΄ρθρο 11

102

PPE-DE

-

101

PPE-DE

-

99

PPE-DE

+

100

PPE-DE

-

παρα΄ρτηµα 1, «παραπλανητικε΄ς
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς», σηµει΄ο 4

98

PPE-DE

-

παρα΄ρτηµα 1, «παραπλανητικε΄ς
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς», σηµει΄ο 7

97

PPE-DE

+

παρα΄ρτηµα 1, «επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς
πρακτικε΄ς», σηµει΄ο 4

96

PPE-DE

-

88

΄
επιτροπη

+

νοµικη΄ βα΄ση

112

PSE

+

αιτ. σκ. 5

105

PPE-DE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 13

106

PSE

+

α΄ρθρο 9, στοιχει΄ο γ)

παρα΄ρτηµα 1, «παραπλανητικε΄ς
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς», σηµει΄ο 3

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

Οι τροπολογι΄ες 2/3, 4/5, 9/10, 17/18, 30/31, 43 ΄εως και 45, 46/47, 64/65, 91/92 της Νοµικη΄ς Επιτροπη΄ς
συγχωνευ΄ονται.

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 21, 61, 10, 71, 93, 94
PSE: τροπ. 11, 56, 16, 35, 38, 41, 42, 57, 58, 89
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23. Υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωϊκη΄ς προε΄λευσης ***Ι
Έκθεση: STURDY (A5-0260/2004)

Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5
7
11-20
22-25
29-30
32
34
37
39-40
42-48
50-54
56-61
63
65-66

΄
επιτροπη

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

8

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

10

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

-

21

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

26

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

27

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

+

31

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

33

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

35

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

-

36

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

38

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

41

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

55

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

62

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

64

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

α΄ρθρο 3, § 5

71

Verts/ALE

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

1

+

2

-

3

-

239, 272, 1

279, 230, 0

237, 265, 6
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 6, § 1, εδα΄φιο 2

75

PPE-DE

-

α΄ρθρο 21

77

PPE-DE

-

µετα΄ το α΄ρθρο 23

76

PPE-DE

-

α΄ρθρο 24

78

PPE-DE

-

α΄ρθρο 26

73

Verts/ALE

-

49

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 29

72

Verts/ALE

-

α΄ρθρο 41

68

PSE

-

αιτ. σκ. 12

74

PPE-DE

-

αιτ. σκ. 13

6

΄
επιτροπη

+

69

PSE

Ô

µετα΄ την αιτ.σκ. 19

67

PSE

-

αιτ. σκ. 20

9∆ =
70∆ =

΄
επιτροπη
Verts/ALE

+

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 28 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 21, 26, 27, 33, 35, 36, 41
ELDR: τροπ. 10, 35, 41, 55, 62, 64
PSE: τροπ. 8, 31, 38, 55

Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

PSE
τροπ. 64
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου εκτο΄ς απο΄ τις λε΄ξεις «θα πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο διαπραγµα΄τευσης µε τη
βιοµηχανι΄α φυτοφαρµα΄κων και» και «Θα πρε΄πει να ει΄ναι … φυτοφαρµα΄κων».
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις «θα πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο διαπραγµα΄τευσης µε τη βιοµηχανι΄α φυτοφαρµα΄κων και»
3ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις «Θα πρε΄πει να ει΄ναι δυνατη΄ … φυτοφαρµα΄κων»
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24. Εφοδιασµο΄ς µε φυσικο΄ αε΄ριο ***Ι
Έκθεση: MOMBAUR (A5-0213/2004)
Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

§2

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§3

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο΄ ψη

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: παρ. 2, 3 (σχε΄διο νοµοθετικου΄ ψηφι΄σµατος)

25. Όροι προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου ***Ι
Έκθεση: SEPPÄNEN (A5-0254/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5
7-27
29-42

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 1, § 1

43

PPE-DE

+

6

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 28 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄

΄ νουν ενε΄ργεια) ***Ι
26. Οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς (προϊο΄ντα που καταναλω
Έκθεση: THORS (A5-0171/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

3-9
11
13-14
16-17
19-27
29-50
52-56
58-60
62-63
65
67-73

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

1

΄
επιτροπη

ΟΚ

+

437, 73, 11

2

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

10

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

12

΄
επιτροπη

1

+

2

+

ψ.τµ.
1

+

2

-

15

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

51

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

57

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

64

66

΄
επιτροπη

΄
επιτροπη

1

+

2

-

ψ.τµ.
1

+

2

+

ψ.τµ.
1

+

2

+

α΄ρθρο 7, § 2, εδα΄φιο 2

75

Verts/ALE

+

α΄ρθρο 11, µετα΄ την § 1

76

Verts/ALE

+

µετα΄ το α΄ρθρο 13

77

Verts/ALE

-

61

΄
επιτροπη

+

παρα΄ρτηµα 1, µετα΄ το µε΄ρος 2

78

Verts/ALE

παρα΄ρτηµα 5

74

PPE-DE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 4

79

PPE-DE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 6

18 =
80 =

επιτροπη΄
PPE-DE

+

αιτ. σκε΄ψη 20

81

PPE-DE

+

28

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ

-

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τροπ. 1
Verts/ALE: τροπ. 78
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 1, 15, 28
ELDR: τροπ. 1, 2, 51

232, 273, 20
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 10
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου εκτο΄ς απο΄ τις λε΄ξεις «της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για τις χηµικε΄ς ουσι΄ες»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
τροπ. 12
΄ ν περιοχω
΄ ν»
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη λε΄ξη «των αστικω
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
τροπ. 57
΄ ν περιοχω
΄ ν»
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη λε΄ξη «των αστικω
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
ELDR
τροπ. 64
΄ ν αρχω
΄ ν»
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «Συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ πρακτικη΄ … ελεγκτικω
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
Verts/ALE
τροπ. 66
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη διαγραφη΄ της παρ. 2 του πρωτο΄τυπου κειµε΄νου
2ο τµη΄µα: η διαγραφη΄ της παρ. 2

27. Συ΄στηµα εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου ***Ι
Έκθεση: DE ROO (A5-0154/2004)

Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄νολο του κειµε΄νου
συ

ενο΄τητα 1

επιτροπη΄ +
7 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

ενο΄τητα 2

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

Η Οµα΄δα EDD δεν υπε΄γραψε τις τροπ. 25 και 38. Ο κ. Blokland υπε΄γραψε αυτε΄ς τις δυ΄ο τροπολογι΄ες µο΄νον εξ
ονο΄µατο΄ς του.
Ενο΄τητα 1 (συµβιβαστικο΄ κει΄µενο) = 3 τροπολογι΄ες της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος (τροπ. 11, 12 και 18) και
΄ ν οµα΄δων (τροπ. 19 ΄εως 46)
28 τροπολογι΄ες 7 πολιτικω
Ενο΄τητα 2 = 15 τροπολογι΄ες της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος (τροπολογι΄ες 1 ΄εως 10 και 13 ΄εως 17)
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28. Ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ***Ι
Έκθεση: BLOKLAND (A5-0265/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

4
6
10
14
16
18
20
24
29
37
39
43
46-47
50
52-53
63
65
67-68
71
73-75

΄
επιτροπη

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

2

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

5

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

7

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

8

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

9

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

ΟΚ, κ.λπ.

+

1

+

2

+

11

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

12

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

19

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

21

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

25

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

26

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

27

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

45

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

51

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

54

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

55

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

57

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

58

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

59

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

α΄ρθρο 3, σηµει΄ο 4

α΄ρθρο 3, σηµει΄ο 6

α΄ρθρο 3, σηµει΄ο 14

α΄ρθρο 4

α΄ρθρο 5, µετα΄ το εδα΄φιο µο΄νο

α΄ρθρο 9, § 1, εδα΄φιο α)

α΄ρθρο 9, § 1, στοιχει΄ο β)

α΄ρθρο 9, § 1, στοιχει΄ο γ)

α΄ρθρο 9, µετα΄ την § 2

α΄ρθρο 10

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

60

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

61

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

62

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

64

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

69

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

77

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

79

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

80

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

81

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

84/αναθ.

EDD

15

΄
επιτροπη

85

EDD

+

17

΄
επιτροπη

Ô

105

Verts/ALE

-

22

΄
επιτροπη

+

23

΄
επιτροπη

83

PSE

82

΄
επιτροπη

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ΗΕ

ΟΚ

-

+

246, 267, 5

290, 224, 11

Ô
ψ.τµ.
1/ΟΚ

+

295, 209, 14

2/ΟΚ

-

198, 309, 11

106

Verts/ALE

-

92

PPE-DE

+

107

Verts/ALE

-

28

΄
επιτροπη

+

108

Verts/ALE

+

30

΄
επιτροπη

+

109

Verts/ALE

+

31

΄
επιτροπη

Ô

110

Verts/ALE

32

΄
επιτροπη

118∆

EDD

ΗΕ

-

97, 421, 1

+
ΟΚ

-

23, 499, 8
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

1/ΗΕ

-

243, 258, 3

2

-

3

+

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

α΄ρθρο 11

33

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

α΄ρθρο 13

α΄ρθρο 14, § 1

α΄ρθρο 14, § 2

α΄ρθρο 15, § 1

93

PPE-DE

Ô

111/αναθ.

Verts/ALE

-

34

΄
επιτροπη

ψ.τµ.
1

+

2

+

86∆

EDD

-

35

΄
επιτροπη

+

87∆

EDD

-

36

΄
επιτροπη

+

94

PPE-DE

-

38

΄
επιτροπη

ψ.τµ.
1

+

2

+

ΗΕ

+

120

EDD

95

PPE-DE

+

α΄ρθρο 15, § 3

121

EDD

-

α΄ρθρο 16, § 1

88

EDD

-

40

΄
επιτροπη

+

41

com

α΄ρθρο 18

ψ.τµ.
1

+

2

+

99

PPE-DE

+

42

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 19

100

PPE-DE

+

α΄ρθρο 20

122

EDD

-

44

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 20, µετα΄ την § 2

112

Verts/ALE

+

α΄ρθρο 22

123

EDD

-

48

΄
επιτροπη

ψ.τµ.
1

+

2

+

267, 240, 3
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 23, § 1

124

EDD

-

49

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 23, § 2

97

PPE-DE

-

α΄ρθρο 25, § 1, εδα΄φιο ε)

96

PPE-DE

-

α΄ρθρο 25, § 2

113

Verts/ALE

-

56

΄
επιτροπη

+

66

΄
επιτροπη

+

98

PPE-DE

Ô

α΄ρθρο 33

114

Verts/ALE

-

παρα΄ρτηµα 1, πι΄νακας 2, µετα΄ τη
γραµµη΄ 3

115

Verts/ALE

-

παρα΄ρτηµα 1, πι΄νακας 2, γραµµη΄ 5

116

Verts/ALE

-

72

΄
επιτροπη

+

117

Verts/ALE

-

76

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 29, § 1, στοιχει΄ο β)

παρα΄ρτηµα 1, πι΄νακας 2, γραµµη΄ 8

ΟΚ, κ.λπ.

78

+

παρα΄ρτηµα 2, § 2

125

PPE-DE

Ô

µετα΄ το παρα΄ρτηµα Ι

101

PPE-DE

+

αιτ. σκε΄ψη 7

1

΄
επιτροπη

+

89

PPE-DE

Ô

αιτ. σκε΄ψη 10

102

Verts/ALE

-

αιτ. σκε΄ψη 11

103

Verts/ALE

+

3

΄
επιτροπη

Ô

αιτ. σκε΄ψη 14

104

Verts/ALE

-

αιτ. σκε΄ψη 21

90

PPE-DE

-

αιτ. σκε΄ψη 24

91∆=

PPE-DE

-

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+
ΗΕ

+

283, 224, 15

΄ νεται.
Η τροπολογι΄α 70 ακυρω
Η τροπολογι΄α 119 αποσυ΄ρεται.
΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 13 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄)
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 23, 82
EDD: τροπ. 118∆
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Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 2, 5, 7, 8, 21, 25, 26, 27, 45, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 77, 79, 80, 81
Verts/ALE: τροπ. 11, 12, 41, 64
EDD: τροπ. 9, 19
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 34
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς την παρα΄γραφο 2α (νε΄α).
2ο τµη΄µα: παρα΄γραφος 2α (νε΄α)
PSE, EDD
τροπ. 33
΄ το εδα΄φιο χωρι΄ς τις λε΄ξεις «ολο΄κληρων η΄ ανεπεξε΄ργαστων»
1ο τµη΄µα: πρω
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
3ο τµη΄µα: δευ΄τερο εδα΄φιο
Verts/ALE
τροπ. 9
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «ο΄σον αφορα΄ … αφαι΄ρεση των στηλω΄ν»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
τροπ. 38
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «τα οποι΄α … αποβλη΄των»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
τροπ. 48
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς το πε΄µπτο εδα΄φιο
2ο τµη΄µα: το πε΄µπτο εδα΄φιο
τροπ. 82
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς την ο΄γδοη παυ΄λα
2ο τµη΄µα: η ο΄γδοη παυ΄λα
τροπ. 41
1ο τµη΄µα: η λε΄ξη «11»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις «επεξεργασι΄ας και/η΄»

΄ ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα
29. Επιβολη΄ τελω
υποδοµη΄ς ***Ι
Έκθεση: COCILOVO (A5-0220/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-9
11-12
14
18
20
22
24
26-27
32-34
38-39
42-43

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

16

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

17

25

α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο αα)

α΄ρθρο 7, § 9, εδα΄φιο 1

΄
επιτροπη

΄
επιτροπη

1

+

2

+

1

+

2

+

ψ.τµ.
1

+

2

+

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

-

36

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

37

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

53

Verts/ALE

ΟΚ

-

21

΄
επιτροπη

54

Verts/ALE

ΟΚ

28ατ

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

28ατ

΄
επιτροπη

α΄ρθρο 7, παρ. 10, εισαγωγικο΄ µε΄ρος

55

Verts/ALE

29ατ

΄
επιτροπη

29ατ

΄
επιτροπη

+

2

+

ΟΚ

242, 267, 6

-

215, 298, 5

+
ψ.τµ.
1

+

2

+

α΄ρθρο 7, παρ. 11

56

Verts/ALE

ΟΚ

30

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

αιτ. σκε΄ψη 8

103, 414, 6

+

PSE

αιτ. σκε΄ψη 5

-

1

50

µετα΄ το α΄ρθρο 9

236, 278, 2

+

α΄ρθρο 7, µετα΄ την § 10

α΄ρθρο 9, § 2

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.

35

α΄ρθρο 7, § 9, εδα΄φιο 2

α΄ρθρο 7, παρ. 10, στοιχει΄α α) ΄εως γ)

Ψηφοφορι΄α

+
-

1

+

2

+

ΟΚ

+

48

PSE

40

΄
επιτροπη

49

PSE

51

PSE

-

41

΄
επιτροπη

+

10

΄
επιτροπη

+

44

PSE

Ô

13

΄
επιτροπη

+

45

PSE

-

Ô
ΟΚ

Ô

101, 418, 1

308, 208, 10
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

αιτ. σκε΄ψη 9

15∆

΄
επιτροπη

-

46

PSE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 9

47

PSE

ΗΕ

-

234, 260, 3

µετα΄ την αιτ.σκ. 15

52

PSE

ΗΕ

+

285, 219, 7

19

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Οι τροπολογι΄ες 1 και 7 συγχωνευ΄ονται
Οι τροπολογι΄ες 23 και 31 δεν αφορου΄ν ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω΄σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θενται σε
ψηφοφορι΄α (βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τροπ. 44, 48, 49
Verts/ALE: τροπ. 53, 54, 55, 56
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 16
΄ ς και οι ζω΄νες και τα πολεοδοµικα΄ συγκροτη΄µατα που
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «καθω
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
τροπ. 17
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη λε΄ξη «πλη΄ρη»
2ο τµη΄µα: η λε΄ξη αυτη΄
τροπ. 25
΄ ν τους»
1ο τµη΄µα: «στ) εξωτερικε΄ς δαπα΄νες, … των υπηρεσιω
2ο τµη΄µα: «Μπορει΄ να περιλαµβα΄νουν … ασφαλιστικε΄ς εταιρι΄ες».
τροπ. 28
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς την τε΄ταρτη παυ΄λα
2ο τµη΄µα: η τε΄ταρτη παυ΄λα
τροπ. 29 ατ (α΄ρθρο 7, παρ. 10, στοιχει΄α α) ΄εως γ))
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τα στοιχει΄α αβ), β) και γα)
2ο τµη΄µα: τα στοιχει΄α αυτα΄
τροπ. 30
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «και στις ζω΄νες και τα πολεοδοµικα΄ συγκροτη΄µατα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PSE: τροπ. 35
ELDR: τροπ. 25
Verts/ALE: τροπ. 35, 36, 37
Ο κ. Savary επισηµαι΄νει µια διο΄ρθωση στη γαλλικη΄ ΄εκδοση της τροπολογι΄ας 48, η οποι΄α διατυπω΄νεται ως εξη΄ς:
«Λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας, τα κρα΄τη µε΄λη αποφασι΄ζουν σχετικα΄ µε τη χρη΄ση των
΄ ν υποδοµω
΄ ν»
εσο΄δων απο΄ τα τε΄λη χρη΄σης των οδικω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν µεταφορω
΄ ν ***Ι
30. Κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
Έκθεση: MARKOV (A5-0216/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1
5
7
11
13-16
20
22-25
27-29
31-35
37
39-40

΄
επιτροπη

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επι΄ς  χωριστη
΄ ψηφοφορι΄α
τροπη

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

6

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

12

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

18

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

19

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

1

+

2

+

21

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

26

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

30

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

36

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

41

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

42

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

43

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

-

203, 292, 7

45

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

-

218, 290, 2

46

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

47

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

48

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

49

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

-

α΄ρθρο 2, µετα΄ την § 1

63

EDD

ΗΕ

+

α΄ρθρο 2, § 2, εδα΄φιο 1

51 =
57 =

Verts/ALE
GUE/NGL

17

΄
επιτροπη

64

EDD

α΄ρθρο 9, παρ. 4, εισαγωγικο΄ µε΄ρος

264, 244, 4

ΗΕ

-

207, 258, 2
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

α΄ρθρο 9, § 4, εδα΄φιο α)

52 =
58 =

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ

-

119, 392, 10

α΄ρθρο 9, παρ. 4, στοιχει΄ο β)

53 =
59 =

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ

-

114, 309, 11

α΄ρθρο 9, § 4, στοιχει΄ο γ)

54 =
60 =

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ

-

113, 391, 11

΄ το εδα΄φιο
α΄ρθρο 11, πρω

65

EDD

-

38

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 13, µετα΄ την § 3

55 =
61 =

Verts/ALE
GUE/NGL

παρα΄ρτηµα 1, µε΄ρος A, µετα΄ το 7

66

EDD

+

παρα΄ρτηµα 1, τµη΄µα B, σηµει΄ο 3

67

EDD

-

παρα΄ρτηµα 1, τµη΄µα B, σηµει΄ο 5

68

EDD

ΟΚ

-

240, 278, 2

αιτ. σκε΄ψη 4

4

΄
επιτροπη

ΗΕ

-

238, 267, 7

56 =
62 =

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ

-

237, 271, 9

Ô

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Οι τροπολογι΄ες 13/14 και 21/22 της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς συγχωνευ΄ονται.
΄ νεται.
Η τροπολογι΄α 44 ακυρω
Οι τροπολογι΄ες 2, 8, 9, 10 και 50 δεν αφορου΄ν ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω΄σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν
τι΄θενται σε ψηφοφορι΄α (βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 52/58, 53/59, 54/60
GUE/NGL: τροπ. 52/58, 53/59, 54/60, 55/61, 68
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 21, 42, 43, 47, 48, 49
PSE: τροπ. 12, 17, 18, 26, 36, 41-49
ELDR: τροπ. 3, 6, 30, 47, 48, 49
GUE/NGL: τροπ. 43, 45, 46, 47, 48, 67
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PSE, ELDR
τροπ. 19
1ο τµη΄µα: «Τουλα΄χιστον το 15 % … επιχειρη΄σεων»
2ο τµη΄µα: «Τουλα΄χιστον το 50 % … ο΄ριο)»
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31. Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες (2005-2010) *
Έκθεση: DEPREZ (A5-0267/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-10
12-27

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 4

28

PSE

+

11

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+
΄ ψη
΄φισµα
νοµοθετικο

§3

29

PPE-DE

-

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

32. Προ΄ληψη και ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των
Έκθεση: FLORENZ (A5-0176/2004)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§2

30∆

PPE-DE

-

§5

10

Verts/ALE

+

§8

11

Verts/ALE

ΟΚ

+

280, 220, 11

µετα΄ την § 8

12

Verts/ALE

ΟΚ

+

272, 221, 9

§9

31

PPE-DE

µετα΄ την § 9

13

Verts/ALE

ΟΚ

+

270, 233, 7

14

Verts/ALE

ΟΚ

+

481, 14, 15

§ 12

32

PPE-DE

§ 16

15

Verts/ALE

§ 18

16

Verts/ALE

+

§ 19

33

PPE-DE

-

§ 20

34

PPE-DE

§ 21

35

PPE-DE

-

µετα΄ την § 22

17

Verts/ALE

+

§ 23

18

Verts/ALE

+

ΟΚ, κ.λπ.

+

ΟΚ

ΟΚ

+

+

343, 147, 16

392, 111, 10
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 26

19

Verts/ALE

§ 29

20

Verts/ALE

ΟΚ

µετα΄ την § 29

21

Verts/ALE

ψ.τµ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

253, 244, 18

1/ΟΚ

+

273, 223, 10

2/ΟΚ

-

234, 269, 5

§ 30

36∆

PPE-DE

-

§ 31

37

PPE-DE

+

§ 32

38

PPE-DE

-

§ 34

22

Verts/ALE

-

§ 35

23

Verts/ALE

-

§ 40

4

EDD

-

39

PPE-DE + UEN

-

§ 41

5

EDD

-

αιτ. σκ. ∆

24

PPE-DE

+

αιτ. σκ. Ζ

25

PPE-DE

+

6

Verts/ALE

Ô

αιτ. σκ. Θ

26S

PPE-DE

-

αιτ. σκ. ΙΒ

27

PPE-DE

+

αιτ. σκ. ΙΓ

28

PPE-DE

+

αιτ. σκ. ΙΕ

7

Verts/ALE

+

αιτ. σκ. ΙΣΤ

29

PPE-DE

+

αιτ. σκ. ΙΗ

8

Verts/ALE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. Κ

9

Verts/ALE

+

2

EDD

+

1

EDD

-

3

EDD

-

αιτ. σκ. ΚΑ

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 34
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
ELDR
τροπ. 21
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη λε΄ξη «πλη΄ρως»
2ο τµη΄µα: η λε΄ξη αυτη΄

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+
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΄ θηση των κοινω
΄ ν αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση
33. Σεβασµο΄ς και προω
Έκθεση: VOGGENHUBER (A5-0227/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§1

5

PPE-DE

-

§2

6∆

PPE-DE

-

§3

7∆

PPE-DE

-

2

GUE/NGL

-

§4

8∆

PPE-DE

Α

§6

9

PPE-DE

§7

10

PPE-DE

Α

§ 10

12∆

PPE-DE

Α

11

PPE-DE

-

§ 11, στοιχει΄ο δ)

13∆

PPE-DE

Α

§ 12

14∆

PPE-DE

Α

µετα΄ την αιτ.σκ. ∆

3

PPE-DE

Α

αιτ. σκ. Ε

4∆

PPE-DE

Α

αιτ. σκ. Ζ

1

GUE/NGL

-

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PPE-DE αποσυ΄ρει τις τροπολογι΄ες της 8, 10, 12, 13, 14, 3, 4.

ΟΚ, κ.λπ.

ΗΕ

ΟΚ

-

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

220, 231, 7

383, 30, 52
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Έκθεση Fourtou A5-0255/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 454
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Herzog, Jové Peres, Puerta, Sylla
NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez,
De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos,
Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda
de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 7
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
UEN: Camre
Αποχε΄ς: 51
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Chountis,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca
NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Lang, Souchet, Turco
Verts/ALE: McKenna
2. Έκθεση Randzio-Plath A5-0273/2004
Μυστικη΄ ψηφοφορι΄α
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage,
Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux,
Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron,
Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud,
de Gaulle, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
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Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Morera i Catalá,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
3. Έκθεση Doorn A5-0221/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 501
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter,
Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
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Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román,
Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄: 1
Κατα
UEN: Camre
Αποχε΄ς: 23
EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford
GUE/NGL: Bordes, Krarup, Krivine, Laguiller
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang,
Turco
PSE: Färm
4. 2η Έκθεση Wuermeling A5-0224/2004
τροπολογι΄ες 48 + 178
Υπε΄ρ: 273
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De
Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Lalumière
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
΄ : 242
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Dybkjær, Maaten, Riis-Jørgensen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Morera i Catalá,
Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
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Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco
5. 2η Έκθεση Wuermeling A5-0224/2004
τροπολογι΄α 178 (α)
Υπε΄ρ: 317
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis,
Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Raschhofer,
Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i
Catalá, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 203
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
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NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Doyle
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Breyer
Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PSE: Rothley
6. 2η Έκθεση Wuermeling A5-0224/2004
τροπολογι΄α 173
Υπε΄ρ: 241
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos,
Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn,
Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Duin, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange,
Leinen, Mann Erika, Marinho, Müller, Rapkay, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Valenciano MartínezOrozco
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UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
΄ : 272
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin HansPeter, Raschhofer, Speroni
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den
Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui,
Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage,
Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez
Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Veltroni, Volcic,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 11
EDD: Booth, Farage, Titford
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Mennea, Turco
PSE: Bösch, Rothley
7. 2η Έκθεση Wuermeling A5-0224/2004
τροπολογι΄α 201
Υπε΄ρ: 276
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR:
Clercq,
Dunn,
Rutelli,

Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Cesaro, Costa Raffaele, Gil-Robles Gil-Delgado, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui,
Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage,
Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i
Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Crowley
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 235
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
ELDR: Monsonís Domingo
NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen,
van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Duin, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Lange, Leinen, Mann Erika, Müller, Rapkay, Roth-Behrendt
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UEN: Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro
Αποχε΄ς: 18
EDD: Booth, Farage, Titford
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Turco
PSE: Bullmann
UEN: Muscardini, Nobilia, Turchi
8. 2η Έκθεση Wuermeling A5-0224/2004
τροπολογι΄α 202
Υπε΄ρ: 205
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Friedrich
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey,
Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl,
Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothe,
Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni,
Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 312
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
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Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De
Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock,
McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O’Toole,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley,
Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 8
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Mennea, Turco
UEN: Nobilia, Turchi

9. Έκθεση Thors A5-0171/2004
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 437
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Rutelli
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Caudron, Chountis, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo
y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
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Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Fitzsimons
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 73
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Souchet
PPE-DE: Gawronski, Niebler, Schmitt, Suominen, Vatanen, van Velzen
UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro,
Turchi
Αποχε΄ς: 11
ELDR: Manders
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco
UEN: Hyland
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10. Έκθεση Thors A5-0171/2004
τροπολογι΄α 78
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis,
Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira
Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 273
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Mennea, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
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Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Fava, Ghilardotti, Napoletano, Paciotti, Sacconi, Trentin, Veltroni
UEN: Bigliardo, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 20
EDD: Coûteaux
ELDR: Dybkjær
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Souchet,
Turco, Varaut
PPE-DE: Schierhuber
UEN: Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini
11. Έκθεση Blockland A5-0265/2004
τροπολογι΄α 23
Υπε΄ρ: 290
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Averoff, Daul, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Mastella, Smet,
Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
UEN: Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i
Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 224
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Flesch, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De
Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz
García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Hughes, Linkohr
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 11
ELDR: Newton Dunn
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Turco
PPE-DE: Florenz, Maat, Oomen-Ruijten
12. Έκθεση Blockland A5-0265/2004
τροπολογι΄α 82, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 295
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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C 104 E/96

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Maat, Marinos, Oomen-Ruijten, Pex, Trakatellis, Wijkman,
Xarchakos, Zacharakis
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Queiró, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 209
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse, Titford
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De
Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
UEN: Collins, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
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Αποχε΄ς: 14
EDD: Mathieu
ELDR: Newton Dunn
GUE/NGL: Ainardi
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco
PPE-DE: Florenz
13. Έκθεση Blockland A5-0265/2004
τροπολογι΄α 82, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 198
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Oomen-Ruijten, Pex, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos,
Zacharakis
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
UEN: Camre
΄ : 309
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La
Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
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Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 11
ELDR: Newton Dunn
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco
14. Έκθεση Blockland A5-0265/2004
τροπολογι΄α 118
Υπε΄ρ: 23
EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Krarup
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Speroni, Varaut
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
΄ : 499
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter,
Mennea, Raschhofer, Souchet
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda
de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 8
ELDR: Vallvé
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
UEN: Hyland
15. Έκθεση Cocilovo A5-0220/2004
τροπολογι΄α 53
Υπε΄ρ: 103
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Van Hecke
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Ebner, Karas, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel
PSE: Berger, Bösch, Dehousse, Dhaene, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Scheele, Schulz, Swoboda,
Vairinhos
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 414
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle,
Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler,
Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, De
Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
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Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Laguiller
NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni
PPE-DE: Costa Raffaele

16. Έκθεση Cocilovo A5-0220/2004
τροπολογι΄α 54
Υπε΄ρ: 242
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Ebner, Karas, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá,
Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 267
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR:
Flesch,
Dunn,
Rutelli,

André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, de La
Perriere, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 6
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea
17. Έκθεση Cocilovo A5-0220/2004
τροπολογι΄α 55
Υπε΄ρ: 215
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Ebner, Flemming, Karas, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De
Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
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Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary,
Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 298
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud,
de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz
García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Désir, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O’Toole, Read, Schmid
Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Marchiani, Nobilia, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Blak
NI: Mennea
PSE: Pittella
UEN: Fitzsimons, Hyland
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18. Έκθεση Cocilovo A5-0220/2004
τροπολογι΄α 56
Υπε΄ρ: 101
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Ebner, Flemming, Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Stenzel
PSE: Berger, Bösch, Dehousse, Ettl, Lund, Marinho, Scheele, Swoboda, Vairinhos
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 418
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR:
Flesch,
Dunn,
Rutelli,

Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud,
de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, De
Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 1
ELDR: Dybkjær
19. Έκθεση Cocilovo A5-0220/2004
τροπολογι΄α 48
Υπε΄ρ: 308
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Davies, Duff, Dybkjær, Huhne, Ludford, Malmström, Manders,
Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Schmidt, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet,
Speroni, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva,
Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Foster, Grönfeldt Bergman, Grosch, Harbour,
Helmer, Inglewood, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Parish, Perry, Purvis, Rack, Rübig, Scallon, Schierhuber,
Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Vlasto
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Bigliardo, Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 208
Κατα
EDD: Coûteaux
ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Bordes
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brunetta,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira,
Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi
Αποχε΄ς: 10
EDD: Mathieu
GUE/NGL: Laguiller
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea
20. Έκθεση Markov A5-0216/2004
τροπολογι΄ες 52 + 58
Υπε΄ρ: 119
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Ebner, García-Orcoyen Tormo, Lechner, Liese, Mastella, Wijkman
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C 104 E/107
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

PSE: Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig,
Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Roure, Savary, ThorningSchmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 392
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Mennea, Turco,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den
Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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Αποχε΄ς: 10
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang
UEN: Camre
21. Έκθεση Markov A5-0216/2004
τροπολογι΄ες 53 + 59
Υπε΄ρ: 114
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PSE: Berès, Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot,
Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Roure,
Savary, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 390
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dupuis, de La Perriere, Mennea, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos,
Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang
UEN: Camre
22. Έκθεση Markov A5-0216/2004
τροπολογι΄ες 54 + 60
Υπε΄ρ: 113
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PSE: Berès, Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot,
Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Roure, Savary,
Vairinhos, Van Lancker, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i
Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 391
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Mennea, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
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Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila
Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos,
Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e
Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang
UEN: Camre
23. Έκθεση Markov A5-0216/2004
τροπολογι΄ες 55 + 61
Υπε΄ρ: 237
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Raschhofer
PPE-DE: Bremmer, Maat
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
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Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Veltroni, Volcic, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 271
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, de La Perriere,
Martin Hans-Peter, Mennea, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 9
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Dybkjær
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle
UEN: Camre
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24. Έκθεση Markov A5-0216/2004
τροπολογι΄α 68
Υπε΄ρ: 240
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Krarup
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La
Perriere, Mennea, Raschhofer, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila
Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
΄ : 278
Κατα
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Della Vedova, Gobbo, Martin Hans-Peter, Speroni
PPE-DE: Atkins, Jeggle, Wieland, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
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Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Fitzsimons, Hyland, Marchiani
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 2
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
Verts/ALE: Schörling
25. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 280
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter,
Raschhofer
PPE-DE: De Veyrac, Goepel, Santini, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 220
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: van den Bos, Ludford, Mulder, Thors
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 11
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Herzog, Korakas, Patakis
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
26. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 12
Υπε΄ρ: 272
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
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NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: De Veyrac, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan,
Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni,
Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 221
Κατα
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Plooij-van Gorsel
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Goebbels
UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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Αποχε΄ς: 9
ELDR: Manders
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco
27. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 270
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Koch, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Camre, Fitzsimons
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 233
Κατα
EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel, Thors
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Mennea, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
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Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e
Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 7
ELDR: Manders
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
28. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 14
Υπε΄ρ: 481
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin HansPeter, Raschhofer, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
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Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan,
Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro, ThomasMauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Titford
PPE-DE: McMillan-Scott, Mastella, Suominen
PSE: Goebbels
UEN: Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi
Αποχε΄ς: 15
ELDR: Mulder, Nordmann, Thors
NI: Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Turco
PPE-DE: Xarchakos

29. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 15
Υπε΄ρ: 343
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy,
Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ford, Lund, Napoletano, Piecyk, Thorning-Schmidt, Vairinhos
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 147
Κατα
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Titford
NI: Mennea
PPE-DE: Mastella
PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De
Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary,
Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni
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Αποχε΄ς: 16
ELDR: Mulder
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gobbo,
Gollnisch, Lang, Speroni, Turco
PPE-DE: Xarchakos
30. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 34
Υπε΄ρ: 392
EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel
GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Jové Peres, Krarup,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Mennea, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey,
Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e
Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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΄ : 111
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton
Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Figueiredo, Frahm, Fraisse,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis,
Schröder Ilka, Seppänen
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Bremmer
PSE: Bowe, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Vairinhos
UEN: Marchiani
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Morera i
Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 10
ELDR: Manders, Mulder
GUE/NGL: Herzog
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PPE-DE: Wijkman
31. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 20
Υπε΄ρ: 253
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton
Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Virrankoski
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Andria, Sacrédeus, Wijkman, Xarchakos
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey,
Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Veltroni, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 244
Κατα
EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Cashman, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy,
McNally, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, O’Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley,
Whitehead, Wynn
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Turchi
Αποχε΄ς: 18
ELDR: Manders, Mulder, Rousseaux, Vermeer
GUE/NGL: Herzog
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang,
Turco
PSE: Bowe
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32. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 21, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 273
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Florenz, Wijkman, Xarchakos
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan,
Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Andrews
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Morera i Catalá, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 223
Κατα
EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Plooij-van Gorsel
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
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McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 10
ELDR: Manders, Mulder
NI: Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Turco
UEN: Camre
33. Έκθεση Florenz A5-0176/2004
τροπολογι΄α 21, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 234
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Wijkman, Xarchakos
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i
Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 269
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Mennea, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Goebbels
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 5
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
34. Έκθεση Voggenhuber A5/0227/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 383
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Papayannakis, Puerta
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin HansPeter, Mennea, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos,
Doorn, Doyle, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fourtou, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Gouveia,
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Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz
García, Jackson, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Crowley, Fitzsimons, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta,
Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 30
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Seppänen
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Fiori, Jarzembowski, Mastella, Mauro, Wuermeling
UEN: Andrews, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 52
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Patakis,
Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla
PPE-DE: Atkins, von Boetticher, Bradbourn, Bushill-Matthews, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan,
Ferber, Foster, Friedrich, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Kastler, Khanbhai, Koch,
Konrad, Mantovani, Montfort, Parish, Perry, Purvis, Schierhuber, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van
Orden, Villiers
UEN: Camre, Hyland, Turchi
Verts/ALE: Mayol i Raynal
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2004)0278

Νε΄α πολιτικη΄ της ΕΕ για τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις µετα΄ τη διευ΄ρυνση *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2000/24/ΕΚ προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊ΄ πη και τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις
κη΄ς Ένωσης και η νε΄α πολιτικη΄ της σχετικα΄ µε την ευρυ΄τερη Ευρω
(COM(2003)603  C5-0501/2003  2003/0232(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)603) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0501/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ν
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και της Επιτροπη΄ς
Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0198/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το Κοινοβου΄λιο στις 31 Μαρτι΄ου 2004 (2)·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2
της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) P5_TA(2004)0230.

P5_TA(2004)0279

∆υνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα
΄ σεις των επιπε΄δων φορολοκαι την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω
γι΄ας *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/96/ΕΚ ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα για την Κυ΄προ να εφαρµο΄ζει,
΄ σεις των
ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω
επιπε΄δων φορολογι΄ας (COM(2004)185  C5-0175/2004  2004/0067(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)185) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0175/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67 και 158, παρα΄γραφος 1 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του της 30η΄ς Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/96/ΕΚ σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να εφαρµο΄ζουν, ο΄σον αφορα΄ τα ενεργειακα΄ προϊο΄ντα και την ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια, προσωρινε΄ς απαλλαγε΄ς η΄ µειω΄σεις των
επιπε΄δων φορολογι΄ας (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0264/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) P5_TA(2004)0200.

P5_TA(2004)0280

Οδικα΄ τηλεδιο΄δια ***II
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει
της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη διαλειτουργικο΄τητα των συστηµα΄των τηλεδιοδι΄ων στην Κοινο΄τητα (6277/1/2004 5 C5-0163/2004 
2003/0081(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: δευ΄τερη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (6277/1/2004  C5-0163/2004) (1),
΄ τη ανα΄γνωση (2) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2003)132) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 78 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν
και Τουρισµου΄ (A5-0246/2004),
1.

εγκρι΄νει την κοινη΄ θε΄ση·

2.

΄ νει ο΄τι η πρα΄ξη εκδο΄θηκε συ΄µφωνα µε την κοινη΄ θε΄ση·
διαπιστω

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
4.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 18.12.2003, P5_TA(2003)0594.
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P5_TA(2004)0281

΄ δικας ***I
Κοινοτικο΄ς Τελωνειακο΄ς Κω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
΄ δικα (COM(2003)452  C5-0345/2003 
του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄ Τελωνειακου΄ Κω
2003/0167(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)452) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και τα α΄ρθρα 26, 95, 133 και 135 της Συνθη΄κης ΕΚ,
συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0345/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς καθω
΄ ς και τη γνωµο ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων
δο΄τηση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
(A5-0255/2004),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0167
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Κοινοτικου΄
΄ δικα
Τελωνειακου΄ Κω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 26, 95, 133
και 135,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαι¨κη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
(1) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(2) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(3) Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου, της 12ης Οκτωβρι΄ου 1992, περι΄ θεσπι΄σεως κοι΄ δικα (1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
νοτικου΄ τελωνειακου΄ κω
2700/2000 (2) καθορι΄ζει τους κανο΄νες σχετικα΄ µε την τελωνειακη΄ µεταχει΄ριση των εµπορευµα΄των που εισα΄΄ν.
γονται η΄ προ΄κειται να εξαχθου
΄ναµο επι΄πεδο προστασι΄ας στους τελωνειακου
΄ς ελε΄γχους για τα
(2) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθιερωθει΄ ισοδυ
΄µατα που εισε΄ρχονται η
΄ εξε΄ρχονται απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας. Για την
εµπορευ
΄χου αυτου
΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να καθιερωθει΄ ισοδυ
΄ναµο επι΄πεδο τελωνειακω
΄ν
επι΄τευξη του στο
΄ ν ελε΄γχων απο΄ τα
ελε΄γχων στην Κοινο΄τητα και να εξασφαλιστει΄ η εναρµονισµε΄νη εφαρµογη΄ των τελωνειακω
κρα΄τη µε΄λη. Υπενθυµι΄ζεται ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο υπευ΄θυνα για τη διενε΄ργεια των
΄ ν. Οι εν λο΄γω ΄ελεγχοι πρε΄πει να βασι΄ζονται σε κοινα΄ αποδεκτα΄ προ΄τυπα και κριτη΄ρια κινδυ΄ελε΄γχων αυτω
νου για την επιλογη΄ των εµπορευµα΄των και των επιχειρη΄σεων, µε στο΄χο την ελαχιστοποι΄ηση του κινδυ΄νου για
΄ ς και για τους εµπορικου
΄ς εται΄ρους της Κοινο΄τητας. Συνετην Κοινο΄τητα και τους πολι΄τες της, καθω
πω΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να θεσπι΄σουν, σε επι΄πεδο Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, ΄ενα πλαι΄σιο
διαχει΄ρισης του κινδυ΄νου για µια κοινη΄ στρατηγικη΄ µε σκοπο΄ τον αποτελεσµατικο΄ καθορισµο΄ των προτεραιοτη΄των και την αποτελεσµατικη΄ χορη΄γηση των πο΄ρων, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ η κατα΄λληλη ισορροπι΄α
ανα΄µεσα στους τελωνειακου΄ς ελε΄γχους και τη διευκο΄λυνση του νο΄µιµου εµπορι΄ου. Επι΄σης, το πλαι΄σιο αυτο΄
θα πρε΄πει να προβλε΄πει κοινα΄ κριτη΄ρια και εναρµονισµε΄νες απαιτη΄σεις για τις εξουσιοδοτηµε΄νες επιχειρη΄σεις
΄ ς και να εξασφαλι΄ζει την εναρµονισµε΄νη εφαρµογη΄ των εν λο΄γω κριτηρι΄ων και απαιτη΄σεων. Η θε΄σπιση
καθω
ενο΄ς πλαισι΄ου διαχει΄ρισης του κινδυ΄νου, κοινου΄ για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, δεν πρε΄πει να εµποδι΄ζει τα εν λο΄γω
κρα΄τη µε΄λη να ελε΄γχουν τα εµπορευ΄µατα µε δειγµατοληψι΄α.
(3) Οι πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την επικινδυνο΄τητα των εισαγο΄µενων η΄ εξαγο΄µενων εµπορευµα΄των πρε΄πει να
΄ς. Προς το σκοπο΄
ανταλλα΄σσονται µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων διοικη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη
αυτο΄, πρε΄πει να καθιερωθει΄ ΄ενα κοινο΄ και ασφαλε΄ς συ΄στηµα, χα΄ρη στο οποι΄ο θα µπορου΄ν οι αρµο΄διες αρχε΄ς
να ΄εχουν προ΄σβαση στις εν λο΄γω πληροφορι΄ες, να τις διαβιβα΄ζουν και να τις ανταλλα΄σσουν την κατα΄λληλη
στιγµη΄ και µε αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς θα µπορου΄ν επι΄σης να ανταλλα΄σσονται µε τρι΄τες
΄ ρες, εφο΄σον αυτο΄ προβλε΄πεται απο΄ τις διεθνει΄ς συµφωνι΄ες.
χω
΄ν οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες οι πληροφορι΄ες που παρε΄χονται απο΄
(4) Πρε΄πει να καθορισθου
΄ς φορει΄ς στα τελωνει΄α µπορου
΄ν να κοινολογου
΄νται σε α
΄ λλες αρχε΄ς του ιδι΄ου
τους οικονοµικου
΄ τους µε΄λους, σε α
΄ λλα κρα
΄ τη µε΄λη, στην Επιτροπη
΄η
΄ σε αρχε΄ς τρι΄των χωρω
΄ ν. Για το σκοπο
΄
κρα
΄ ς ΄οτι η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου και
αυτο΄, πρε΄πει να αναφε΄ρεται σαφω
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι
του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου 1995, για την προστασι΄α των φυσικω
΄ χαρακτη΄ρα και για την ελευ
΄θερη κυκλοφορι΄α των
της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου
΄ ν (3) και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου και
δεδοµε΄νων αυτω
΄ µε την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν προσω
΄του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 2000, σχετικα
΄ χαρακτη΄ρα απο΄ τα ΄οργανα και τους οργαπων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου
΄ς της Κοινο΄τητας και σχετικα
΄ µε την ελευ
΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω
΄ ν (4),
νισµου
΄ χαρακτη΄ρα απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς
εφαρµο΄ζεται στην επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου
΄ ς και απο΄ κα
΄ θε αρχη΄ η οποι΄α λαµβα
΄ νει δεδοµε΄να συ
΄µφωνα µε τον Κοινοτικο΄ Τελωνειακο΄
καθω
΄ δικα.
Κω
(5) Για να µπορει΄ να εφαρµοστει΄ ο κατα΄λληλος ΄ελεγχος της επικινδυνο΄τητας, ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθιερωθει΄ η
΄ ν πριν απο΄ την α΄φιξη/αναχω
΄ ρηση για ο΄λα τα εµπορευ΄µατα που εισε΄ρυποχρε΄ωση προσκο΄µισης πληροφοριω
χονται η΄ εξε΄ρχονται απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, εκτο΄ς των εµπορευµα΄των που διε΄ρχονται απο΄
΄ ς η΄ δια θαλα΄σσης χωρι΄ς ενδια΄µεση προσγει΄ωση η΄ προσε΄γγιση σε λιµε΄να του
το εν λο΄γω ΄εδαφος αεροπορικω
΄ κανο΄να απο΄ τους διεθνει΄ς µεταφορει΄ς
εν λο΄γω εδα΄φους. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς που παρε΄χονται κατα
πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµες προτου΄ τα εµπορευ΄µατα εισε΄λθουν στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας. Μπο΄ το
ρου΄ν να καθοριστου΄ν διαφορετικοι΄ κανο΄νες και προθεσµι΄ες ανα΄λογα µε το ει΄δος των εµπορευµα΄των η
΄ σε περι΄πτωση που οι διεθνει΄ς συµφωνι΄ες
ει΄δος µεταφορα΄ς για τις εξουσιοδοτηµε΄νες επιχειρη΄σεις η
προβλε΄πουν ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις ασφαλει΄ας. Η υποχρε΄ωση αυτη΄ πρε΄πει επι΄σης να επιβληθει΄ και για τα
εµπορευ΄µατα τα οποι΄α τι΄θενται σε ελευ΄θερη ζω΄νη η΄ εξε΄ρχονται απο΄ αυτη΄ν, προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ κα΄θε
΄ν θε΄µατα ασφαλει΄ας θα πρε΄πει, κατα
΄
κενο΄ στον τοµε΄α της ασφα΄λειας. Οι ΄ελεγχοι που αφορου
΄νται στα τελωνει΄α εισο΄δου της Κοινο΄τητας, ενω
΄ οι ΄ελεγχοι για την
κανο΄να, να διενεργου
΄ν η
΄ για παρο΄µοιους σκοπου
΄ς θα πρε΄πει, κατα
΄ κανο΄να, να διενεργου
΄νται σε
ει΄σπραξη δασµω
΄ς που βρι΄σκονται στο εσωτερικο΄ της χω
΄ ρας.
τελωνει΄α εισαγωγη
΄ ς, ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 πρε΄πει να τροποποιηθει΄ ανα΄λογα.
(6) Συνεπω
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγι΄α ΄οπως τροποποιη
284 της 31.10.2003, σ. 1).
(4) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1.

΄ρθρο 4 τροποποιει΄ται ως ακολου
΄θως:
Το α

α) Προστι΄θενται τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
«(4α) «τελωνει΄ο εισο΄δου»: το τελωνει΄ο στο οποι΄ο πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται χωρι΄ς καθυστε΄΄µατα που εισε΄ρχονται στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας και στο
ρηση τα εµπορευ
΄ν στους δε΄οντες ελε΄γχους που αποσκοπου
΄ν στην αξιολο΄γηση των κινδυ
΄οποι΄ο θα υποβληθου
νων·
΄ς»: το τελωνει΄ο στο οποι΄ο πρε΄πει να ολοκληρω
΄ νονται οι διατυπω
΄ σεις
(4β) «τελωνει΄ο εισαγωγη
΄µατα που εισε΄ρχονται στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας να
προκειµε΄νου τα εµπορευ
΄βουν τελωνειακο΄ προορισµο΄·
λα
΄ς»: το τελωνει΄ο στο οποι΄ο πρε΄πει να ολοκληρω
΄ νονται οι διατυπω
΄ σεις
(4γ) «τελωνει΄ο εξαγωγη
΄µατα που εξε΄ρχονται απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας να
προκειµε΄νου τα εµπορευ
΄βουν τελωνειακο΄ προορισµο΄·
λα
΄µατα
(4δ) «τελωνει΄ο εξο΄δου»: το τελωνει΄ο στο οποι΄ο πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται τα εµπορευ
΄ λλονται σε
πριν εξε΄λθουν απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας και στο οποι΄ο υποβα
΄ς ελε΄γχους ΄οσον αφορα
΄ την εφαρµογη
΄ των διατυπω
΄ σεων εξο΄δου.»
τελωνειακου
β)

Το σηµει΄ο 14 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«(14) «Τελωνειακοι΄ ΄ελεγχοι»: οι δια΄φορες ειδικε΄ς πρα΄ξεις στις οποι΄ες προβαι΄νουν οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς η΄ οι
΄νται µε σκοπο΄ την εξασφα΄λιση της ορθη΄ς εφαρµογη΄ς της τελωνειακη΄ς νοµοοποι΄ες πραγµατοποιου
΄ ν σχετικα΄ µε την ει΄σοδο, την ΄εξοδο, τη διαµετακο΄µιση και την
θεσι΄ας και των α΄λλων νοµοθεσιω
΄ χρη
΄ση εµπορευµα΄των που διακινου
΄νται µεταξυ
΄ της Κοινο΄τητας και τρι΄των χωρω
΄ ν,
τελικη
΄ ς και την προσκο΄µιση εµπορευµα
΄ των που δεν ΄εχουν κοινοτικο΄ χαρακτη΄ρα, ο΄πως η εξε΄καθω
΄ φησης και ο ΄ελεγχος της υ΄παρξης και της αυθεντικο΄τηταση των εµπορευµα΄των, τα στοιχει΄α διασα
΄ ν στοιχει΄ων η
΄ των εγγρα΄φων, η εξε΄ταση των λογιστικω
΄ ν και α΄λλων βιβλι΄ων των
τας των ηλεκτρονικω
΄ ν µε΄σων, ο ΄ελεγχος των αποσκευω
΄ ν και α΄λλων εµπορευµα΄των
επιχειρη΄σεων, ο ΄ελεγχος των µεταφορικω
΄ ν ερευνω
΄ ν και α΄λλων παρεµφερω
΄ν
που µεταφε΄ρονται η΄ φε΄ρονται απο΄ προ΄σωπα, η διενε΄ργεια διοικητικω
΄ ξεων.»
πρα

γ)

Προστι΄θενται τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
«(25) «Κι΄νδυνος»: η πιθανο΄τητα να συµβει΄ ΄ενα γεγονο΄ς, σε σχε΄ση µε τη διεθνη΄ διακι΄νηση εµπορευ΄ των που διακινου
΄νται µεταξυ
΄ της τελωνειακη΄ς επικρα
΄ τειας της Κοινο΄τητας και τρι΄των
µα
΄ ν και την παρουσι΄α εµπορευµα
΄των που δεν διαθε΄τουν κοινοτικο΄ καθεστω
΄ ς, το οποι΄ο:
χωρω




΄ εφαρµογη
΄ των κοινοτικω
΄ν η
΄ εθνικω
΄ ν µε΄τρων, η
΄
εµποδι΄ζει την ορθη
΄ει τα εθνικα
΄ συµφε΄ροντα της Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν της· η
΄
υπονοµευ
΄ για την ασφα
΄ λεια της Κοινο΄τητας, τη δηµο΄σια υγει΄α και το περιβα
΄ λδηµιουργει΄ απειλη
΄ για τους καταναλωτε΄ς.
λον η

(26) «∆ιαχει΄ριση του κινδυ΄νου»: η συστηµατικη΄ θε΄σπιση και εφαρµογη΄ κα΄θε µε΄τρου που ει΄ναι αναγκαι΄ο για
να περιοριστει΄ η ΄εκθεση στον κι΄νδυνο. Ο ο΄ρος αυτο΄ς καλυ΄πτει δραστηριο΄τητες ο΄πως η συγκε΄ντρωση
΄ ν, η ανα΄λυση και εκτι΄µηση του κινδυ΄νου, η λη΄ψη και επιβολη΄ µε΄τρων καθω
΄ς
στοιχει΄ων και πληροφοριω
και η τακτικη΄ παρακολου΄θηση και επανεξε΄ταση της διαδικασι΄ας και των αποτελεσµα΄των της, βα΄σει των
΄ ν.»
΄ ν, κοινοτικω΄ν και εθνικω
΄ ν πηγω΄ν και στρατηγικω
διεθνω
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2.

΄µα 1α και νε΄ο α
΄ ρθρο 5α·
Προστι΄θεται νε΄ο τµη
΄µα 1α
«Τµη
Εξουσιοδοτηµε΄νες επιχειρη΄σεις
Άρθρο 5α
΄ν χρειασθει΄ µετα
΄ απο΄ διαβουλευ
΄σεις µε α
΄ λλες αρµο΄διες αρχε΄ς,
1.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς, εα
΄λαξη των κριτηρι΄ων που προβλε΄πονται στην παρα
΄ γραφο 2, το
αναγνωρι΄ζουν, µε την επιφυ
΄ ς της εξουσιοδοτηµε΄νης επιχει΄ρησης σε οιονδη
΄ποτε οικονοµικο΄ φορε΄α εγκατεστηµε΄νο
καθεστω
΄νσεις ΄οσον
στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας ο οποι΄ος ζητει΄ να επωφεληθει΄ απο΄ διευκολυ
΄ απο΄ απλο΄ τις απαιτη
΄σεις ασφαλει΄ας που ΄εχουν σχε΄ση µε τους τελωνειακου
΄ς ελε΄γχους η
αφορα
΄ λλο τµη
΄µα του τελωνειακου
΄ κω
΄ δικα.
ποιηµε΄νες διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται σε α
΄ σεις στις οποι΄ες, συ
΄µφωνα µε τον τελωνειακο΄ κω
΄ δικα, η διευκο΄λυνση η
΄η
Εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω
΄ περισσο΄τερα κρα
΄ τη µε΄λη, το καθεστω
΄ ς της
απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α περιορι΄ζεται σε ΄ενα η
΄σεις ΄ολων των κρατω
΄ν
εξουσιοδοτηµε΄νης επιχει΄ρησης αναγνωρι΄ζεται απο΄ τις τελωνειακε΄ς διοικη
΄ ν συ
΄µφωνα µε τα κριτη
΄ρια της παραγρα
΄ φου 2.
µελω
2.

΄ νουν:
Τα κριτη΄ρια διαπι΄στευσης των εξουσιοδοτηµε΄νων επιχειρη΄σεων περιλαµβα



΄ τη συµµο
΄ρφωση προς τις τελωνειακε΄ς απαιτη
΄σεις·
ικανοποιητικο΄ ιστορικο΄ ΄οσον αφορα



΄ διαχει΄ριση και, εφο΄σον απαιτου
΄νται, καταχωρι΄σεις µεταφορω
΄ ν που
ικανοποιητικη΄ εµπορικη
΄ν δυνατου
΄ς τους κατα
΄ λληλους τελωνειακου
΄ς ελε΄γχους και
καθιστου



ενδεδειγµε΄να µε΄τρα ασφαλει΄ας.

΄ς για να καθορισθου
΄ν:
Εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α επιτροπη

3.



΄γησης εξουσιοδοτη
΄σεων και αναγνω
΄ ρισης διευκολυ
΄νσεων η
΄ απλοποιηµε΄νων
οι κανο΄νες χορη
΄ ν δυνα
΄µει της παραγρα
΄ φου 1·
διαδικασιω



΄ της αρµο΄διας τελωνειακη΄ς αρχη
΄ς για τη χορη
΄γηση εξουσιοδο
΄τησης·
οι κανο΄νες καθορισµου



΄ ν·
΄σεις µε τις α
΄λλες τελωνειακε΄ς αρχε΄ς και για ενηµε΄ρωση αυτω
οι κανο΄νες για διαβουλευ



΄σει των οποι΄ων µπορει΄ µια τελωνειακη΄ αρχη
΄ να αναστει΄λει εξουσιοδο
΄τηση για
οι κανο΄νες βα
΄νσεις ΄οσον αφορα
΄ τους τελωνειακου
΄ς ελε΄γχους ασφαλει΄ας σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄διευκολυ
σεις·



΄ σει των οποι΄ων µπορει΄ να ανακληθει΄ το καθεστω
΄ ς της εξουσιοδοτηµε΄νης
οι προϋποθε΄σεις βα
επιχει΄ρησης· και



΄ σει των οποι΄ων η απαι΄τηση εγκατα
΄ στασης εντο΄ς της Κοινο΄τητας µπορει΄
οι προϋποθε΄σεις βα
΄ νοντας ιδιαι΄τερα
να αρθει΄ για ειδικε΄ς κατηγορι΄ες εξουσιοδοτηµε΄νων επιχειρη΄σεων, λαµβα
΄ψη τις διεθνει΄ς συµφωνι΄ες.»
υπο

΄ νεται ως εξη
΄ς:
Το κει΄µενο του α΄ρθρου 13 διατυπω
« Άρθρο 13
΄ν, συ
΄µφωνα µε τους ΄ορους που προβλε΄πουν οι ισχυ
΄ουσες
1.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς µπορου
΄ ξεις, να διενεργου
΄ν κα
΄ θε ΄ελεγχο τον οποι΄ον κρι΄νουν αναγκαι΄ο µε σκοπο
΄ την εξασφα
΄λιση
διατα
΄ς εφαρµογη
΄ς της τελωνειακη΄ς νοµοθεσι΄ας και των α
΄λλων νοµοθετικω
΄ ν διατα
΄ ξεων που
της ορθη
΄ χρη΄ση εµπορευµα
΄των που
διε΄πουν την ει΄σοδο, την ΄εξοδο, τη διαµετακο΄µιση και την τελικη
΄νται µεταξυ
΄ της Κοινο΄τητας και τρι΄των χωρω
΄ ν και την παρουσι΄α εµπορευµα
΄ των που
διακινου
΄ της ορθη
΄ς εφαρµογη
΄ς της κοινοτικη
΄ς νοµοθεσι΄ας,
δεν ΄εχουν κοινοτικο΄ χαρακτη΄ρα. Για τον σκοπο
΄νται σε τρι΄τη χω
΄ ρα εφο΄σον αυτο΄ προοι τελωνειακοι΄ ΄ελεγχοι ει΄ναι δυνατο΄ν να πραγµατοποιου
΄ συµφωνι΄α.
βλε΄πεται σε διεθνη
΄ ν ελε΄γχων, θα πρε΄πει να βασι΄ζονται στην
2.
Οι τελωνειακοι΄ ΄ελεγχοι, πλην των δειγµατοληπτικω
ανα΄λυση του κινδυ΄νου, η οποι΄α χρησιµοποιει΄ αυτοµατοποιηµε΄νες τεχνικε΄ς επεξεργασι΄ας δεδοµε΄΄ ς και στο σχεδιασµο΄ των
νων µε σκοπο΄ τον εντοπισµο΄ και τον ποσοτικο΄ προσδιορισµο΄ των κινδυ΄νων, καθω
αναγκαι΄ων µε΄τρων για την αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων, συ΄µφωνα µε κριτη΄ρια που ορι΄ζονται σε εθνικο΄, κοινοτικο΄ και, ενδεχοµε΄νως, διεθνε΄ς επι΄πεδο.
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΄ κριτη΄ρια και οι τοµει΄ς προτεραιο΄τητας ο΄σον
Το κοινο΄ πλαι΄σιο διαχει΄ρισης του κινδυ΄νου και τα κοινα
΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη σε συνεργασι΄α µε την
αφορα΄ τον ΄ελεγχο, καθορι΄ζονται µε τη διαδικασι΄α επιτροπη
΄ καθιερω
΄ νουν ηλεκτρονικο΄ συ
΄στηµα για την υλοποι΄ηση της διαχει΄ρισης του κινδυ
΄νου.
Επιτροπη
΄νται απο΄ αρχε΄ς πε΄ραν των τελωνειακω
΄ν αρχω
΄ ν, διενεργου
΄νται
3.
Όπου οι ΄ελεγχοι διενεργου
΄ συνεργασι΄α µε τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς, και ει δυνατο΄ν, στον ΄διο
σε στενη
ι
το΄πο και χρο΄νο.
΄ ρθρο και µε σκοπο
΄ την προστα4.
Στο πλαι΄σιο των ελε΄γχων που προβλε΄πονται στο παρο΄ν α
΄λειας των πολιτω
΄ ν και των επιχειρη΄σεων η
΄ την ανι΄χνευση και αποτροπη
΄ τυχο΄ν
σι΄α της ασφα
΄ ν, οι τελωνειακε΄ς, φορολογικε΄ς και α
΄ λλες αρµο΄διες αρχε΄ς, ΄οπως κτηνιατρικε΄ς και
παρατυπιω
΄ν να ανταλλα
΄ σσουν µεταξυ
΄ τους τα δεδοµε΄να που λαµβα
΄νουν κατα
΄ την
αστυνοµικε΄ς, µπορου
΄ χρη
΄ση εµπορευµα
΄ των που διακινου
΄νται
ει΄σοδο, την ΄εξοδο, τη διαµετακο΄µιση και την τελικη
΄ της Κοινο΄τητας και τρι΄των χωρω
΄ ν και την παρουσι΄α εµπορευµα
΄ των που δεν ΄εχουν κοιµεταξυ
΄ ς και να τα διαβιβα
΄ ζουν στα κρα
΄ τη µε΄λη και την Επιτροπη
΄, ΄οπου του
΄το
νοτικο΄ χαρακτη΄ρα, καθω
΄ εφαρµογη
΄ της νοµοθεσι΄ας. Η κοινοποι΄ηση εµπιστευτικω
΄ ν δεδοµε΄νων σε
απαιτει΄ται για την ορθη
΄σεις (π.χ. υπηρεσι΄ες ασφαλει΄ας) τρι΄των χωρω
΄ ν επιτρε΄πεται µο΄νον
τελωνειακε΄ς και λοιπε΄ς διοικη
΄νται οι ισχυ
΄ουσες
εφο΄σον προβλε΄πεται απο΄ διεθνει΄ς συµφωνι΄ες, υπο΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι τηρου
΄ ξεις περι΄ προστασι΄ας δεδοµε΄νων, και ιδι΄ως της οδηγι΄ας 95/46/ΕΚ και του κανονισµου
΄ (ΕΚ)
διατα
αριθ. 45/2001.»
4.

΄ νεται ως εξη΄ς:
Το α΄ρθρο 15 διατυπω
«Άρθρο 15
΄ θε πληροφορι΄α η οποι΄α ει΄ναι εµπιστευτικου΄ χαρακτη΄ρα, η΄ παρε΄χεται ως εµπιστευτικη΄, καλυ΄πτεται απο΄ το
Κα
επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο και δεν δηµοσιοποιει΄ται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς χωρι΄ς τη ρητη΄ α΄δεια του προσω΄΄ ν επιτρε΄πεται
που η΄ της αρχη΄ς που παρε΄χει την εν λο΄γω πληροφορι΄α. Ωστο΄σο, η διαβι΄βαση πληροφοριω
΄νται να το πρα΄ξουν συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις, ιδι΄ως στα
εφο΄σον οι αρµο΄διες αρχε΄ς υποχρεου
΄ την αποκα
΄λυψη η
΄ τη διαβι΄βαση πληροφοριω
΄ ν τηρου
΄νται
΄ ν διαδικασιω
΄ ν. Κατα
πλαι΄σια δικαστικω
΄ρως οι ισχυ
΄ουσες διατα
΄ ξεις περι΄ προστασι΄ας των δεδοµε΄νων, ιδι΄ως δε η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ
πλη
και ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 45/2001.»

΄ ρθρο 16 οι λε΄ξεις «ε΄λεγχος απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄ τις λε΄ξεις
5.
Στο α
«τελωνειακοι΄ ΄ελεγχοι».
6.
Στο κεφα΄λαιο I του τι΄τλου ΙΙΙ (Ει΄σοδος εµπορευµα΄των στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος) προστι΄θενται τα ακο΄λουθα
α΄ρθρα:
«Άρθρο 36α
΄πτονται απο΄ συνο1.
Τα εµπορευ΄µατα που εισε΄ρχονται στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, καλυ
΄ των που µεταφε΄ρονται επι΄ µεταφορικω
΄ ν µε΄σων τα οποι΄α
πτικη΄ διασα΄φηση, πλην των εµπορευµα
΄ ς διε΄ρχονται απο΄ τα χωρικα
΄ υ
΄δατα η
΄ τον εναε΄ριο χω
΄ ρο του τελωνειακου
΄ εδα
΄ φους χωρι΄ς
απλω
΄ σεις σε αυτο΄ν.
στα
2.

΄ διασα
΄ φηση κατατι΄θεται στο τελωνει΄ο εισο΄δου.
Η συνοπτικη

΄ν να επιτρε΄πουν την κατα
΄ θεση συνοπτικη
΄ς διασα
΄ φησης σε τελωΟι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς µπορου
΄φησης κοινονει΄ο διαφορετικο΄ απο΄ το τελωνει΄ο εισο΄δου, υπο΄ τον ΄ορο ΄οτι τα στοιχει΄α της διασα
΄νται πα
΄ραυτα η
΄ διατι΄θενται ηλεκτρονικω
΄ ς στο τελωνει΄ο εισο΄δου.
ποιου
΄ θεσης συνοπτικη
΄ς
΄ν να επιτρε΄πουν την αντικατα
΄ σταση της κατα
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς µπορου
΄ φησης απο΄ την κατα
΄θεση κοινοποι΄ησης και προ΄σβασης στα στοιχει΄α της συνοπτικη
΄ς διαδιασα
΄ φησης µε΄σω του ηλεκτρονικου
΄ συστη
΄µατος του φορε΄α.
σα
΄ διασα
΄ φηση κατατι΄θεται πριν απο΄ την ει΄σοδο των εµπορευµα
΄ των στο τελω3.
Η συνοπτικη
νειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας.
4.

΄ς για να καθορισθου
΄ν:
Εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α επιτροπη



΄ διασα
΄ φηση πριν καταστει΄
η προθεσµι΄α εντο΄ς της οποι΄ας πρε΄πει να υποβληθει΄ η συνοπτικη
΄ η ει΄σοδος των εµπορευµα
΄των στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας·
δυνατη



οι κανο΄νες για εξαιρε΄σεις απο΄ την ανωτε΄ρω προθεσµι΄α· και
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΄ ρξει απαλλαγη
΄η
΄ προσαρµογη
΄ της υποχρε΄ωσης
οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες µπορει΄ να υπα
΄θεσης συνοπτικη
΄ς διασα
΄ φησης, συ
΄µφωνα µε ειδικε΄ς συνθη
΄κες και για ορισµε΄να ει΄δη
κατα
΄ς η
΄ οικονοµικου
΄ς φορει΄ς, η
΄ σε περιπτω
΄ σεις ΄οπου διεθνει΄ς συµεµπορι΄ου, τρο΄πους µεταφορα
φωνι΄ες ορι΄ζουν ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις ασφαλει΄ας.

Άρθρο 36β
΄ς για τον καθορισµο΄ κοινου
΄ συνο΄λου δεδοµε΄νων και
1.
Εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α επιτροπη
΄ µορφοτυ
΄που για τη συνοπτικη
΄ διασα
΄ φηση, ΄οπου περιλαµβα
΄νονται τα αναγκαι΄α στοιχει΄α
κοινου
΄ λυση κινδυ
΄νου και την ορθη
΄ εφαρµογη
΄ των τελωνειακω
΄ ν ελε΄γχων, κυρι΄ως για
για την ανα
΄ση, ΄οπου χρεια
΄ ζεται διεθνω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν και εµπορικω
΄ ν πραλο΄γους ασφαλει΄ας, µε τη χρη
΄ ν.
κτικω
΄ση τεχνικη΄ επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων. Μπορου΄ν να
2.
Η συνοπτικη΄ διασα΄φηση υποβα΄λλεται µε βα
χρησιµοποιηθου΄ν εµπορικε΄ς, λιµενικε΄ς η΄ µεταφορικε΄ς πληροφορι΄ες, εφο΄σον αυτε΄ς περιε΄χουν τα απαιτου΄µενα
στοιχει΄α. Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς µπορου΄ν να κα΄νουν δεκτε΄ς συνοπτικε΄ς διασαφη΄σεις σε χαρτι΄ σε εξαιρετικε΄ς
΄νου ΄οπως αυτο΄ που
΄ σεις, υπο΄ τον ΄ορον ΄οτι εφαρµο΄ζουν το ΄διο
περιπτω
ι
επι΄πεδο διαχει΄ρισης κινδυ
΄σεις που υποβα
΄ λλονται µε τεχνικη΄ επεξεργασι΄ας δεδοµε΄εφαρµο΄ζουν στις συνοπτικε΄ς διασαφη
νων.
3.
Η συνοπτικη΄ διασα΄φηση κατατι΄θεται απο΄ το προ΄σωπο που πραγµατοποιει΄ την ει΄σοδο των εµπο΄ των η
΄ που αναλαµβα
΄νει τη µεταφορα
΄ των εµπορευµα
΄ των στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της
ρευµα
Κοινο΄τητας.
΄λαξη των υποχρεω
΄ σεων του προσω
΄ που που περιγρα
΄ φεται στην παρα
΄ γραφο
4.
Με την επιφυ
΄ διασα
΄ φηση µπορει΄ να κατατι΄θεται:
3, η συνοπτικη
΄α) απο΄ το προ΄σωπο εξ ονο΄µατος του οποι΄ου ενεργει΄ το προ΄σωπο που αναφε΄ρεται στην παρα
΄
γραφο 3, η
΄ποτε προ΄σωπο το οποι΄ο ει΄ναι σε θε΄ση να προσκοµι΄σει τα συγκεκριµε΄να εµπορευ
΄β) απο΄ οιοδη
΄ να µεριµνη
΄σει για την προσκο
΄µιση
΄ τους, στην αρµο΄δια τελωνειακη΄ αρχη
΄, η
΄
µατα, η
΄γραφο 3 η
΄ στα στοιγ) απο΄ αντιπρο΄σωπο ενο΄ς απο΄ τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ β) της παρου
΄σας παραγρα
΄ φου.
χει΄α α) η
΄ γραφο 3 και 4 µπορει΄, αφου
΄ υποβα
΄ λει σχετικο΄
5.
Το προ΄σωπο που εµφαι΄νεται στην παρα
΄ φησης µετα
΄ την κατα
΄΄ περισσο΄τερα στοιχει΄α της συνοπτικη
΄ς διασα
αι΄τηµα, να τροποποιει΄ ΄ενα η
΄ της. Εν του
΄τοις, δεν επιτρε΄πεται τροποποι΄ηση εα
΄ν οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς:
θεση
΄δη ενηµερω
΄ σει το προ΄σωπο που υπε΄βαλε τη συνοπτικη
΄ διασα
΄ φηση ΄οτι προτι΄θενται
α) ΄εχουν η
΄ σουν τα εµπορευ
΄µατα, η
΄
να εξετα
΄δη αποφανθει΄ ΄οτι τα συγκεκριµε΄να στοιχει΄α ει΄ναι λανθασµε΄να, η
΄
β) ΄εχουν η
΄δη αποδεσµευ
΄σει τα εµπορευ
΄µατα συ
΄µφωνα µε τους τελωνειακου
΄ς κανο΄νες.
γ) ΄εχουν η
Άρθρο 36γ
΄ θεση συνοπτικη
΄ς διασα
΄ φησης για
1.
Το τελωνει΄ο εισο΄δου µπορει΄ να µην απαιτει΄ την κατα
΄ φηση πριν απο΄ τη λη
΄ξη της προθε΄µατα για τα οποι΄α ΄εχει κατατεθει΄ τελωνειακη΄ διασα
εµπορευ
΄ ρθρου 36α, παρα
΄ γραφος 3 η
΄ 4. Στην περι΄πτωση αυτη
΄, η τελωνειακη΄ διασα
΄ φηση
σµι΄ας του α
΄νει τουλα
΄ χιστον τα δεδοµε΄να που απαιτου
΄νται για τη συνοπτικη
΄ διασα
΄πρε΄πει να περιλαµβα
΄ συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 63, ΄εχει το καθεστω
΄ ς συνοπτικη
΄ς
φηση και, µε΄χρις ΄οτου γι΄νει αποδεκτη
΄ φησης.
διασα
΄ φηση µπορει΄ να κατατι΄θεται και να γι΄νεται δεκτη
΄ απο΄ τελωνει΄ο το
2.
Η τελωνειακη΄ διασα
΄ φηοποι΄ο δεν ει΄ναι το τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα, υπο΄ τον ΄ορο ΄οτι τα στοιχει΄α της διασα
΄νται πα
΄ραυτα η
΄ διατι΄θενται ηλεκτρονικω
΄ ς στο τελωνει΄ο εισο΄δου.
σης κοινοποιου
΄ φηση κατατι΄θεται µε α
΄ λλον τρο΄πο πλην της τεχνικη΄ς επεξεργα3.
Όταν η τελωνειακη΄ διασα
΄γουν τα δεδοµε΄να στο ΄διο
σι΄ας δεδοµε΄νων, οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς υπα
ι
επι΄πεδο διαχει΄ρισης κιν΄νου µε εκει΄νο που ισχυ
΄ει για τις ηλεκτρονικε΄ς συνοπτικε΄ς διασαφη
΄σεις.»
δυ
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΄ ρθρα 37, παρα
΄ γραφος 1, και 38, παρα
΄γραφος 3, οι λε΄ξεις «ε΄λεγχοι των τελωνειακω
΄ν
7.
Στα α
΄ ν» αντικαθι΄στανται απο΄ τις λε΄ξεις «τελωνειακοι΄ ΄ελεγχοι».
αρχω
8.

΄ρθρο 38, παρα
΄ γραφος 5, αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Το α
΄γραφοι 1 ΄εως 4 του παρο΄ντος α
΄ρθρου και τα α
΄ ρθρο 36α ΄εως 36γ και 39 ΄εως 53
«5.
Οι παρα
΄µατα τα οποι΄α ΄εχουν εξε΄λθει προσωρινω
΄ ς απο΄ το τελωνειακο΄
δεν εφαρµο΄ζονται στα εµπορευ
΄εδαφος της Κοινο΄τητας κατα
΄ τη θαλα
΄ σσια η
΄ αεροπορικη
΄ διακι΄νηση
΄ τους µεταξυ
΄ δυ
΄ο σηµει΄ων
΄ πραγµατοποιη
΄θηκε µε απ’ ευθει΄ας διαδροµη
΄
΄ φους αυτου
΄, υπο
΄ τον ΄ορο ΄οτι η µεταφορα
του εδα
΄ η
΄ ναυτιλιακη΄ γραµµη
΄ χωρι΄ς προγραµµατισµε΄νη στα
΄ση εκτο΄ς του
και µε τακτικη΄ αεροπορικη
΄ εδα
΄φους της Κοινο΄τητας.»
τελωνειακου

9.

Το α΄ρθρο 40 διατυπω΄νεται ως εξη΄ς:
«Άρθρο 40
Τα εµπορευ΄µατα που εισε΄ρχονται στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας προσκοµι΄ζονται στο τελωνει΄ο απο΄
το προ΄σωπο που ΄εχει πραγµατοποιη΄σει την ει΄σοδο΄ τους στο εν λο΄γω ΄εδαφος η΄, ενδεχοµε΄νως, απο΄ το προ΄σωπο που ΄εχει αναλα΄βει τη µεταφορα΄ των εµπορευµα΄των µετα΄ την πραγµατοποι΄ηση αυτη΄ς της εισο΄δου, εκτο΄ς
΄ ν µε΄σων τα οποι΄α απλω
΄ ς διασχι΄ζουν τον εναε΄ριο χω
΄ ρο η΄ τα χωρικα΄ υ΄δατα του
απο΄ την περι΄πτωση µεταφορικω
τελωνειακου΄ εδα΄φους, χωρι΄ς ενδια΄µεση προσγει΄ωση η΄ προσε΄γγιση σε λιµε΄να του εν λο΄γω εδα΄φους. Το προ΄΄µατα παραπε΄µπει στη συνοπτικη
΄ διασα
΄ φηση η
΄ την τελωσωπο που προσκοµι΄ζει τα εµπορευ
΄φηση η οποι΄α ΄εχει κατατεθει΄ προηγουµε΄νως για τα εµπορευ
΄µατα αυτα
΄ .»
νειακη΄ διασα

΄ των που προ10.
Ο τι΄τλος του κεφαλαι΄ου 3 του τι΄τλου ΙΙΙ γι΄νεται: «Εκφο΄ρτωση των εµπορευµα
σκοµι΄ζονται στο τελωνει΄ο».
11.

∆ιαγρα΄φονται τα α΄ρθρα 43 ΄εως 45.

12.

Το α΄ρθρο 170, παρα΄γραφος 2, αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«2. Πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς και να αποτελου΄ν αντικει΄µενο των προβλεπο΄µενων
΄ ν διατυπω
΄ σεων τα εµπορευ΄µατα:
τελωνειακω

13.

α)

τα οποι΄α ΄εχουν υπαχθει΄ σε τελωνειακο΄ καθεστω΄ς και των οποι΄ων η ει΄σοδος σε ελευ΄θερη ζω΄νη η΄ ελευ΄΄ τος. Ωστο΄σο, η προσκο΄µιση αυτη΄ δεν
θερη αποθη΄κη συνεπα΄γεται την εκκαθα΄ριση του εν λο΄γω καθεστω
΄ τος γι΄νεται δεκτη΄ η απαλλαγη΄ απο΄
ει΄ναι απαραι΄τητη αν στα πλαι΄σια του εν λο΄γω τελωνειακου΄ καθεστω
την υποχρε΄ωση προσκο΄µισης των εµπορευµα΄των·

β)

τα οποι΄α ΄εχουν τεθει΄ σε ελευ΄θερη ζω΄νη η΄ ελευ΄θερη αποθη΄κη βα΄σει απο΄φασης για τη χορη΄γηση επιστρο΄ ν δασµω
΄ ν·
φη΄ς η΄ τη διαγραφη΄ των εισαγωγικω

γ)

τα οποι΄α απολαυ΄ουν των µε΄τρων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 166, στοιχει΄ο β)·

δ)

τα οποι΄α εισε΄ρχονται απευθει΄ας, απο΄ το εξωτερικο΄ του τελωνειακου΄ εδα΄φους της Κοινο΄τητας, σε ελευ΄΄κη.»
θερη ζω΄νη η΄ ελευ΄θερη αποθη
Το α΄ρθρο 176, παρα΄γραφος 2, αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

«2. Σε περι΄πτωση που τα εµπορευ΄µατα µεταφορτω΄νονται εντο΄ς µιας ελευ΄θερης ζω΄νης, τα σχετικα΄ ΄εγγραφα
΄ ν αρχω
΄ ν. Η µικρη΄ς δια΄ρκειας εναπο΄θεση των εµπορευµα΄των,
πρε΄πει να βρι΄σκονται στη δια΄θεση των τελωνειακω
στο πλαι΄σιο αυτη΄ς της µεταφο΄ρτωσης, θεωρει΄ται ο΄τι αποτελει΄ αναπο΄σπαστο τµη΄µα της µεταφο΄ρτωσης.
Για τα εµπορευ΄µατα τα οποι΄α εισε΄ρχονται σε ελευ΄θερη ζω΄νη απευθει΄ας απο΄ το εξωτερικο΄ του τελωνειακου΄
εδα΄φους της Κοινο΄τητας η΄ τα οποι΄α εξε΄ρχονται απο΄ µια ελευ΄θερη ζω΄νη εγκαταλει΄ποντας απευθει΄ας το εν
λο΄γω τελωνειακο΄ ΄εδαφος, πρε΄πει να κατατι΄θεται συνοπτικη΄ διασα΄φηση συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 36α ΄εως 36γ.»
14.

Το α΄ρθρο 181 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Άρθρο 181
΄
΄ νουν ΄οτι οι κανο΄νες που διε΄πουν την εξαγωγη΄, την εξωτερικη
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να εξακριβω
΄ ς αναστολη
΄ς η
΄ το καθεστω
΄ ς εσωτερικη΄ς διαµετακο΄µισης,
επεξεργασι΄α, την επανεξαγωγη΄, το καθεστω
΄ σεις που τα εµπορευ΄µατα εξε΄ρχονται
΄ ς και οι διατα΄ξεις του τι΄τλου V, εφαρµο΄ζονται στις περιπτω
καθω
΄ εδα
΄ φους της Κοινο΄τητας απο΄ ελευ΄θερη ζω΄νη η΄ ελευ΄θερη αποθη΄κη.»
του τελωνειακου
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΄ τη φρα΄ση, διαγρα΄φονται οι λε΄ξεις «επανεξαγωγη΄ η΄».
Στο α΄ρθρο 182, παρα΄γραφος 3, πρω

15.

16.
Στον τι΄τλο V (Εµπορευ΄µατα που εξε΄ρχονται απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας) προστι΄θεται το
ακο΄λουθο α΄ρθρο:
«Άρθρο 182α
1.
Τα εµπορευ΄µατα που εξε΄ρχονται απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, πλην των εµπορευ΄ των που µεταφε΄ρονται µε΄σω µεταφορικω
΄ ν µε΄σων τα οποι΄α απλω
΄ ς διε΄ρχονται απο΄ τα χωρικα
΄
µα
΄δατα η
΄ τον εναε΄ριο χω
΄ ρο του τελωνειακου
΄ εδα
΄ φους χωρι΄ς να πραγµατοποιου
΄ν στα
΄ ση, καλυ
΄υ
΄ διασα
΄ φηση η
΄, εφο΄σον η τελωνειακη΄ διασα
΄ φηση δεν απαιτει΄ται, απο΄
πτονται απο΄ τελωνειακη
΄ φηση.
συνοπτικη΄ διασα
2.

΄ς για να καθοριστου
΄ν:
Εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α επιτροπη



΄ φηση η
΄ η συνοπτικη΄
η προθεσµι΄α εντο΄ς της οποι΄ας πρε΄πει να υποβληθει΄ η τελωνειακη΄ διασα
΄ η εξαγωγη
΄ των εµπορευδιασα΄φηση στο τελωνειακο΄ γραφει΄ο εξο΄δου πριν καταστει΄ δυνατη
΄ των απο΄ το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας,
µα



΄ τις οποι΄ες
οι κανο΄νες για εξαιρε΄σεις απο΄ την ανωτε΄ρω προθεσµι΄α και οι προϋποθε΄σεις υπο
΄ απο΄ την υποχρε΄ωση κατα
΄ θεσης συνοπτικη
΄ς διασα
΄ φησης·
µπορει΄ να χορηγηθει΄ απαλλαγη
και



΄ σεις και οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες τα εµπορευ
΄µατα που εξε΄ρχονται απο΄ το
οι περιπτω
΄τε σε τελωνειακη΄ ου
΄τε σε συνοπτικη
΄
τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας δεν υπο΄κεινται ου
΄ φηση,
διασα

΄µφωνα µε ειδικε΄ς συνθη
΄κες και για ορισµε΄να ει΄δη εµπορι΄ου, τρο΄πους µεταφορα
΄ς η
΄ οικονοµισυ
΄ς φορει΄ς, η
΄ σε περιπτω
΄ σεις ΄οπου οι διεθνει΄ς συµφωνι΄ες ορι΄ζουν ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις ασφακου
λει΄ας.»

Άρθρο 2
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εβδο΄µη ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
΄ρθρο 5α, παρα
΄ γραφος 2, το α
΄ ρθρο 13, παρα
΄ γραφος 2, δευ
΄τερο εδα
΄φιο, το α
΄ ρθρο 36α, παρα
΄Το α
΄ρθρο 36β, παρα
΄ γραφος 1 και το α
΄ ρθρο 182α, παρα
΄γραφος 2, τι΄θενται σε εφαρµογη
΄
γραφος 4, το α
΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
κατα
΄ ξεις τι΄θενται σε ισχυ
΄ µετα
΄ την ΄εναρξη των εκτελεστικω
΄ ν διατα
΄ ξεων. Ωστο
΄σο η
Οι λοιπε΄ς διατα
΄µατα για την εφαρµογη
΄ της διαχει΄ρισης του κινδυ
΄΄ φηση και τα αυτο΄µατα συστη
ηλεκτρονικη΄ διασα
΄ ανταλλαγη
΄ δεδοµε΄νων µεταξυ
΄ τελωνει΄ων εισο΄δου, εισαγωγη
΄ς, εξαγωγη
΄ς
νου και την ηλεκτρονικη
΄ ρθρα 13, 36α, 36β και 36γ, πρε΄πει να ΄εχουν εγκατασταθει΄ εντο΄ς
και εξο΄δου, ΄οπως προβλε΄πουν τα α
΄ ν ετω
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη εφαρµογη
΄ς του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
τριω
΄ο ΄ετη µετα
΄ την ΄εναρξη εφαρµογη
΄ς των διατα
΄ ξεων αυτω
΄ ν, η Επιτροπη
΄ αξιολογει΄
Το αργο΄τερο δυ
΄ θε αι΄τηση κρα
΄τους µε΄λους για µετακι΄νηση της ηµεροµηνι΄ας που ορι΄ζεται στο προηγου
΄µενο εδα
΄κα
΄ την ηλεκτρονικη
΄ διασα
΄ φηση και τα αυτοµατοποιηµε΄να συστη
΄µατα εφαρµογη
΄ς της
φιο ΄οσον αφορα
΄νου και της ηλεκτρονικη
΄ς ανταλλαγη
΄ς δεδοµε΄νων µεταξυ
΄ τελωνειακω
΄ν γραδιαχει΄ρισης του κινδυ
΄ υποβα
΄ λλει ΄εκθεση προς το Συµβου
΄λιο και το Κοινοβου
΄λιο και προτει΄νει, αν
φει΄ων. Η Επιτροπη
΄τερη περι΄οδο του τρι΄του εδαφι΄ου.
χρειασθει΄, τροποποι΄ηση της ηµεροµηνι΄ας που ορι΄ζεται στη δευ
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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P5_TA(2004)0282

Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας ***
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµ΄ ρησης της Ευρωπαϊβουλι΄ου για την υπογραφη΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα του πρωτοκο΄λλου προσχω
κη΄ς Κοινο΄τητας στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την Ασφα΄λεια της Αεροναυτιλι΄ας (Eurocontrol)
(5747/2004  COM(2003)555  C5-0065/2004  2003/0214(AVC))
(∆ιαδικασι΄α συ΄µφωνης γνω΄µης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)555) (1),
΄ ρησης (5747/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο προσχω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την αι΄τηση του Συµβουλι΄ου για παροχη΄ συ΄µφωνης γνω΄µης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 300,
παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο, σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 80, παρα΄γραφος 2 της Συνθη΄κης ΕΚ
(C5-0065/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 86 και το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και Τουρισµου΄
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
(A5-0215/2004),
1.

εκδι΄δει συ΄µφωνη γνω΄µη σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω
΄ ν.
καθω
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0283

΄ συ΄νορα *
Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα εξωτερικα
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµ΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας στα προβουλι΄ου που αφορα΄ την εγκαθι΄δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν µελω
΄ ν (COM(2003)502  C5-0442/2003 
σωρινα΄ εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα µεταξυ΄ κρατω
2003/0193(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)502) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 62 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0442/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0142/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος
2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 2α (νε΄α)
΄ ν κανονισµο΄ς ουδο
΄λως επηρεα
΄ζει τις διατα
΄2α. Ο παρω
΄ς πρα
΄ ξης της συµφωνι΄ας ΄ενταξης του Βασιξεις της τελικη
΄µβαση εφαρµογη
΄ς της συµφωνι΄ας
λει΄ου της Ισπανι΄ας στη συ
΄ µε τις πο΄λεις
του Σε΄νγκεν της 14ης Ιουνι΄ου 1985 σχετικα
Ceuta και Melilla.
Τροπολογι΄α 2
Άρθρο 3, στοιχει΄ο (η)
(η) «∆ιασυνοριακοι΄ εργαζο΄µενοι», οι υπη΄κοοι τρι΄των χωρω΄ν που
΄ ρας
κατοικου΄ν στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ γειτονικη΄ς τρι΄της χω
και απασχολου΄νται στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ παρακει΄µενου
κρα΄τους µε΄λους και οι οποι΄οι επιστρε΄φουν στην παραµεθο΄ρια
΄ ρας καθηµερινα΄ η΄ τουλα΄χιστον µια
περιοχη΄ της γειτονικη΄ς χω
΄ δα.
φορα΄ την εβδοµα

(η) «∆ιασυνοριακοι΄ εργαζο΄µενοι», οι υπη΄κοοι τρι΄των χωρω΄ν που
΄ ρας
κατοικου΄ν στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ γειτονικη΄ς τρι΄της χω
και απασχολου΄νται στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ παρακει΄µενου
΄ στην
κρα΄τους µε΄λους και οι οποι΄οι επιστρε΄φουν τακτικα
΄ σκηση
΄ ρας για την α
παραµεθο΄ρια περιοχη΄ της γειτονικη΄ς χω
΄ ν τους δραστηριοτη
΄των, καθηµερινα΄
των επαγγελµατικω
΄ θε δυ
΄ο εβδοµα
΄ δες.
η΄ τουλα΄χιστον µια φορα΄ κα

Τροπολογι΄α 3
Άρθρο 6, εισαγωγικη΄ προ΄ταση
Τα ΄εγγραφα που επιτρε΄πουν στους µη υπο΄χρεους θεω΄ρησης κατοι΄΄ ν να διε΄ρχονται τα χερσαι΄α εξωτερικα΄
κους παραµεθο΄ριων περιοχω
συ΄νορα γειτονικου΄ κρα΄τους µε΄λους για λο΄γους τοπικη΄ς διασυνο΄ν να ει΄ναι:
ριακη΄ς κυκλοφορι΄ας µπορου

Τα ΄εγγραφα που επιτρε΄πουν στους µη υπο΄χρεους θεω΄ρησης κατοι΄΄ ν να διε΄ρχονται τα χερσαι΄α εξωτερικα΄
κους παραµεθο΄ριων περιοχω
συ΄νορα γειτονικου΄ κρα΄τους µε΄λους για λο΄γους τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας ει΄ναι:

Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 6, στοιχει΄ο α)
(α) δελτι΄ο ταυτο΄τητας, που εξειδικευ΄ει τον το΄πο κατοικι΄ας στην
΄ νεται
παραµεθο΄ρια περιοχη΄. Σε περι΄πτωση που δεν εκπληρω
αυτη΄ η τελευται΄α προϋπο΄θεση, µπορει΄ να απαιτηθει΄ απο΄
΄ ν η κατοχη΄ πιστοποιητους κατοι΄κους παραµεθο΄ριων περιοχω
τικου΄ κατοικι΄ας απο΄ κοινου΄ µε το ταξιδιωτικο΄ ΄εγγραφο·

(α) δελτι΄ο ταυτο΄τητας, που εξειδικευ΄ει τον το΄πο κατοικι΄ας στην
΄ νεται
παραµεθο΄ρια περιοχη΄. Σε περι΄πτωση που δεν εκπληρω
αυτη΄ η τελευται΄α προϋπο΄θεση, απαιτει΄ται απο΄ τους κατοι΄΄ ν η κατοχη΄ πιστοποιητικου΄ κατοικους παραµεθο΄ριων περιοχω
κι΄ας απο΄ κοινου΄ µε το ταξιδιωτικο΄ ΄εγγραφο·

Τροπολογι΄α 5
Άρθρο 6, στοιχει΄ο β)
΄ α
΄ δεια διε΄λευσης των συνο΄ρων, η οποι΄α εκδι΄δε(β) ειδικη
΄ τος κατοικι΄ας.
ται απο΄ το κρα

΄ φεται
∆ιαγρα
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 13
Άρθρο 7, πρω΄το εδα΄φιο
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι µη υπο΄χρεοι θεω΄΄ ν µπορου΄ν να διαµε΄νουν
ρησης κα΄τοικοι παραµεθο΄ριων περιοχω
στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ γειτονικου΄ κρα΄τους µε΄λους για δια΄΄ συνεχει΄ς ηµε΄ρες. Η συνολικη΄
στηµα που δεν υπερβαι΄νει τις επτα
΄ ν επισκε΄ψεω΄ν τους στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος
δια΄ρκεια των διαδοχικω
µε΄λος δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες ανα΄ εξα΄µηνο.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι µη υπο΄χρεοι θεω΄΄ ν µπορου΄ν να διαµε΄νουν
ρησης κα΄τοικοι παραµεθο΄ριων περιοχω
στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ γειτονικου΄ κρα΄τους µε΄λους για δια΄στηµα που δεν υπερβαι΄νει τις δεκατε΄σσερις συνεχει΄ς ηµε΄ρες.
΄ ν επισκε΄ψεω΄ν τους στο συγκεΗ συνολικη΄ δια΄ρκεια των διαδοχικω
κριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες
ανα΄ εξα΄µηνο.

Τροπολογι΄α 6
Άρθρο 7, εδα΄φιο 2α (νε΄ο)
΄ ν µελω
΄ ν δυ
΄νανται να αποσυ
΄ρουν
Οι αρχε΄ς των κρατω
΄εγγραφα που επιτρε΄πουν την τοπικη
΄ διασυνοριακη΄ κυκλο΄ τοχο΄ς τους διαπρα
΄ ττει
φορι΄α, στην περι΄πτωση που ο κα
΄ σεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας η
΄ των διατα
΄σοβαρε΄ς παραβια
΄.
ξεων του παρο΄ντος κανονισµου
Τροπολογι΄α 7
Άρθρο 9, δευ΄τερο εδα΄φιο
Η εδαφικη΄ ισχυ΄ς της θεω΄ρησης περιορι΄ζεται στην παραµεθο΄ρια
περιοχη΄ του εκδι΄δοντος κρα΄τους µε΄λους.

Η εδαφικη΄ ισχυ΄ς της θεω΄ρησης περιορι΄ζεται στην παραµεθο΄ρια
΄ τη µε΄λη δυ
΄ναπεριοχη΄ του εκδι΄δοντος κρα΄τους µε΄λους. Τα κρα
΄ ισχυ
΄ της θεω
΄ ρησης,
νται να παρεκκλι΄νουν απο΄ την εδαφικη
΄ ν αυτο΄ ει΄ναι αιτιοπου περιορι΄ζεται στα 50 χιλιο΄µετρα, εα
΄ τη.
λογηµε΄νο και αποδεκτο΄ απο΄ αµφο΄τερα τα κρα

Τροπολογι΄α 8
Άρθρο 9, τρι΄το εδα΄φιο
΄ν
Η θεω΄ρηση παρε΄χει στον κα΄τοχο΄ της την δυνατο΄τητα πολλαπλω
διελευ΄σεων των εξωτερικω΄ν χερσαι΄ων συνο΄ρων του εκδι΄δοντος κρα΄τους µε΄λους και διαµονη΄ς στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ του συγκε΄ συνεχω
΄ν
κριµε΄νου κρα΄τους µε΄λους για µε΄γιστο δια΄στηµα επτα
΄ ν. Η συνολικη΄ δια΄ρκεια αυτω΄ν των διαδοχικω
΄ ν επισκε΄ψεων
ηµερω
στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τους
τρεις µη΄νες ανα΄ εξα΄µηνο.

΄ν
Η θεω΄ρηση παρε΄χει στον κα΄τοχο΄ της την δυνατο΄τητα πολλαπλω
διελευ΄σεων των εξωτερικω΄ν χερσαι΄ων συνο΄ρων του εκδι΄δοντος κρα΄τους µε΄λους και διαµονη΄ς στην παραµεθο΄ρια περιοχη΄ του συγκε΄ρων
κριµε΄νου κρα΄τους µε΄λους για µε΄γιστο δια΄στηµα δεκατεσσα
΄ ν ηµερω
΄ ν. Η συνολικη΄ δια΄ρκεια αυτω΄ν των διαδοχικω
΄ν
συνεχω
επισκε΄ψεων στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες ανα΄ εξα΄µηνο. Ευνοϊκο΄τερης µεταχει΄ρισης
΄ νουν διασυνοριακοι΄ εργαζο΄µενοι, µαθητε΄ς, φοιτητε΄ς,
τυγχα
΄ ς και προ΄σωπα που συµµετε΄χουν σε µαθη
΄µατα επαγκαθω
΄ σε
΄ς εκπαι΄δευσης, µη αµειβο΄µενης εκπαι΄δευσης η
γελµατικη
΄ υπηρεσι΄α.
εθελοντικη

Τροπολογι΄α 9
Άρθρο 15
΄ τατες δια΄ρκειες διαµονη΄ς που θεσπι΄ζονται στο α΄ρθρο 7 και
Οι ανω
στο α΄ρθρο 9 δεν ισχυ΄ουν για τους διασυνοριακου΄ς εργαζο΄µενους.

Οι ανω΄τατες δια΄ρκειες διαµονη΄ς που θεσπι΄ζονται στο α΄ρθρο 7 και
στο α΄ρθρο 9 δεν ισχυ΄ουν για τους διασυνοριακου΄ς εργαζο΄µενους,
΄ ς και τα προ΄σωπα που
τους µαθητε΄ς, τους φοιτητε΄ς, καθω
΄µατα επαγγελµατικη
΄ς εκπαι΄δευσης,
συµµετε΄χουν σε µαθη
΄ σε εθελοντικη
΄ υπηρεσι΄α.
µη αµειβο΄µενης εκπαι΄δευσης η

Τροπολογι΄α 10
Άρθρο 16, τι΄τλος
Σφραγι΄δα εισο΄δου και εξο΄δου

Έλεγχος εισο΄δου και εξο΄δου
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 11
Άρθρο 16
Καµι΄α σφραγι΄δα εισο΄δου και εξο΄δου δεν τοποθετει΄ται στα ταξι΄ ν οι οποι΄οι
διωτικα΄ ΄εγγραφα των κατοι΄κων παραµεθο΄ριων περιοχω
διε΄ρχονται τα εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα κρα΄τους µε΄λους για
λο΄γους τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας.

΄ η
΄
Η διε΄λευση των συνο΄ρων ελε΄γχεται απο΄ ηλεκτρονικα
΄ µε΄σα, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η τη
΄ρηση
µαγνητικα
΄ ρκειας παραµονη
΄ς. Ελλει΄ψει αυτω
΄ν
της επιτρεπο΄µενης δια
΄ τους, τοποθετει΄ται σφρατων µε΄σων και µε΄χρι την εισαγωγη
γι΄δα εισο΄δου και εξο΄δου στα ταξιδιωτικα΄ ΄εγγραφα των κατοι΄κων
΄ ν οι οποι΄οι διε΄ρχονται τα εξωτερικα΄ χερσαι΄α
παραµεθο΄ριων περιοχω
συ΄νορα κρα΄τους µε΄λους για λο΄γους τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας.

Τροπολογι΄α 12
Άρθρο 18, στοιχει΄ο γ)
γ) να επιτρε΄πουν τη διε΄λευση των συνο΄ρων απο΄ τους
΄ ν εκτο΄ς των επιτρεκατοι΄κους παραµεθο΄ριων περιοχω
ποµε΄νων σηµει΄ων διε΄λευσης και των καθορισµε΄νων
΄ ν λειτουργι΄ας.
ωρω

΄ φεται
∆ιαγρα

P5_TA(2004)0284

Τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα προσωρινα΄ εξωτερικα΄ συ΄νορα *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ενο΄ψει της
΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς
΄εγκρισης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την εγκαθι΄δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν µελω
΄ ν (COM(2003)502 
κυκλοφορι΄ας στα προσωρινα΄ εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα των κρατω
C5-0443/2003  2003/0194(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)502) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 62, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0443/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0141/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος
2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 2, εισαγωγικη΄ προ΄ταση
΄ν να περιΟι αναφερο΄µενες στην παρα΄γραφο 1 συµφωνι΄ες µπορου
λαµβα΄νουν διατα΄ξεις για την απλουστευµε΄νη διε΄λευση των συνο΄ρων, δυνα΄µει των οποι΄ων τα κρα΄τη µε΄λη:

Οι αναφερο΄µενες στην παρα΄γραφο 1 συµφωνι΄ες περιλαµβα΄νουν
διατα΄ξεις για την απλουστευµε΄νη διε΄λευση των συνο΄ρων, δυνα΄µει
των οποι΄ων τα κρα΄τη µε΄λη:

Τροπολογι΄α 2
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ)
(γ) επιτρε΄πουν τη διε΄λευση των συνο΄ρων απο΄ τους κατοι΄΄ ν εκτο΄ς των επιτρεποµε΄κους παραµεθο΄ριων περιοχω
΄ν
νων σηµει΄ων διε΄λευσης και των καθορισµε΄νων ωρω
λειτουργι΄ας.

΄ φεται
∆ιαγρα

P5_TA(2004)0285

Ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ για τη διαχει΄ριση των
΄ ν ροω
΄ν *
µεταναστευτικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς για την ΄εκδοση
απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη καθιε΄ρωση ασφαλου΄ς ηλεκτρονικου΄ δικτυ΄ου πληροφο΄ρησης
΄ ν ροω
΄ ν (COM(2003)727 
και συντονισµου΄ για τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες διαχει΄ρισης των µεταναστευτικω
C5-0612/2003  2003/0284(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)727) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 66 της Συνθη΄κης ΕΚ,
& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0612/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0145/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος
2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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C 104 E/142

EL

30.4.2004

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6α (νε΄α)
(6α) ∆εδοµε΄νου ΄οτι η Ευρωπο΄λ διαθε΄τει ειδικε΄ς και
΄ σεις στον εν λο΄γω τοµε΄α, πρε΄πει να συµµελεπτοµερει΄ς γνω
΄ρησης και συντονιτε΄χει στο ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο πληροφο
΄. Η Επιτροπη
΄ καλει΄ται να υποβα
΄ λει προ΄ταση προς επι΄σµου
΄ του σκοπου
΄ το αργο΄τερο ΄ενα ΄ετος µετα
΄ την
τευξη αυτου
΄εναρξη ισχυ
΄ος της παρου
΄σας απο΄φασης.
Τροπολογι΄α 2
Άρθρο 1
Η παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζει ΄ενα ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο
΄ ν διαχει΄ρισης
΄ ν υπηρεσιω
πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ των εθνικω
΄ ν ροω΄ν για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν σχετων µεταναστευτικω
τικα΄ µε τη λαθροµετανα΄στευση, την παρα΄νοµη ει΄σοδο, την παρα΄νοµη µετανα΄στευση και τον επαναπατρισµο΄ των παρανο΄µως διαµενο΄ντων.

Η παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζει ΄ενα ασφαλε΄ς ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν διαχει΄ρισης
πληροφο΄ρησης και συντονισµου΄ των εθνικω
΄ ν ροω΄ν για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν σχετων µεταναστευτικω
τικα΄ µε τη λαθροµετανα΄στευση, τα δι΄κτυα µεσαζο΄ντων και τα
΄ονται την εργασι΄α των παρανο΄µων
δι΄κτυα που εκµεταλλευ
΄ ν, την παρα΄νοµη ει΄σοδο, την παρα΄νοµη µετανα΄στευση
µεταναστω
και τον επαναπατρισµο΄ των παρανο΄µως διαµενο΄ντων.

Τροπολογι΄α 3
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1
1.
Η Επιτροπη΄ ει΄ναι αρµο΄δια για την ανα΄πτυξη και τη διαχει΄ριση
του δικτυ΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δοµη΄ς και του περιεχο΄ ς και για τα στοιχει΄α που αφορου΄ν την ανταλµε΄νου του, καθω
΄ ν.
λαγη΄ πληροφοριω

1. Η Επιτροπη΄ ει΄ναι αρµο΄δια για την ανα΄πτυξη και τη διαχει΄ριση
του δικτυ΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δοµη΄ς του και των στοι΄ ν.
χει΄ων που αφορου΄ν την ανταλλαγη΄ πληροφοριω

Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 2, εισαγωγη΄
΄ ν πρε΄πει να περιλαµβα΄2.
Το συ΄στηµα ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ χιστον τα εξη΄ς:
νει τουλα

΄ ν πρε΄πει να περιλαµβα΄2. Το συ΄στηµα ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
νει τα εξη΄ς:

Τροπολογι΄α 5
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο (δ)
(δ) Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε θε΄µατα επιστροφη΄ς, συγκεκριµε΄να
΄ σεις µη σεβασµου
΄ της αξιοπρε΄πειας και της
τις περιπτω
΄ς ακεραιο΄τητας ατο΄µων που απελαυ
΄νονται
σωµατικη
΄ τους αρχε΄ς.
απο΄ τις αρµο΄διες για την επιστροφη

(δ) Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε θε΄µατα επιστροφη΄ς

Τροπολογι΄α 6
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 2α (νε΄α)
΄της
2α. Προβλε΄πεται διαδικασι΄α για να µπορει΄ ο ιδιοκτη
΄ ν να προβαι΄νει επι΄ τακτικη΄ς βα
΄σεως σε
των πληροφοριω
΄ στην ενηµε΄ρωση των δεδοµε΄νων
΄ σεις η
ενδεχο΄µενες διορθω
που παρε΄χονται στο δι΄κτυο.
Τροπολογι΄α 7
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 4
΄λαξη των διατα
΄ ξεων της παραγρα
΄ φου
4.
Με την επιφυ
΄ σει και α΄λλα µε΄τρα ασφαλει΄ας συ΄µφωνα µε
3, η Επιτροπη΄ θα εκδω
τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος 2.

΄ν τα µε΄τρα ασφαλει΄ας που ΄εχουν λα
΄ βει τα κρα
΄ τη
4. Εα
΄ν για την επι΄τευξη των στο΄χων που αναµε΄λη δεν επαρκου
΄ γραφο 3, η Επιτροπη΄ θα εκδω
΄ σει και α΄λλα
φε΄ρονται στην παρα
µε΄τρα ασφαλει΄ας συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος 2.
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΄ν *
Το΄πος παροχη΄ς υπηρεσιω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
΄ν
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ ο΄σον αφορα΄ τον το΄πο παροχη΄ς υπηρεσιω
(COM(2003)822  C5-0026/2004  2003/0329(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)822) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0026/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0233/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0287

Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α ∆ιαστη΄µατος *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας-πλαισι΄ου µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας ∆ιαστη΄µατος (COM(2004)85/2  C5-0099/2004  2004/0028(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)85/2) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 170 της Συνθη΄κης ΕΚ, σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 2 και το
α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω΄το εδα΄φιο, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0099/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 9ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ευρωπαϊκη΄ διαστηµικη΄ πολιτικη΄
 Πρα΄σινο Βιβλι΄ο (2), και της 29ης Ιανουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε το σχε΄διο δρα΄σης για την εφαρµογη΄
ευρωπαϊκη΄ς διαστηµικη΄ς πολιτικη΄ς (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0222/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) P5_TA(2003)0427.
(3) P5_TA(2004)0054.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0288

Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της πρωτοβουλι΄ας της Ιρλανδι΄ας για την
΄εκδοση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για την ΄ιδρυση
της Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας (ΕΑΑ) (15400/2003 $ C5-0001/2004  2004/0801(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας (15400/2003) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 30, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο γ) και το α΄ρθρο 34, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ), της
Συνθη΄κης ΕΕ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 39, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0001/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 106 και 67 και το α΄ρθρο 61, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0140/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Ιρλανδι΄ας ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.

καλει΄ το Συµβου΄λιο να τροποποιη΄σει αναλο΄γως το κει΄µενο·

3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να το συµβουλευθει΄ εκ νε΄ου στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να τροποποιη΄σει
ουσιαστικα΄ την πρωτοβουλι΄α της Ιρλανδι΄ας·
΄ ς και στην
5.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, καθω
κυβε΄ρνηση της Ιρλανδι΄ας.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 4, στοιχει΄ο στ) (Απο΄φαση 2000/820/∆ΕΥ)
΄ η επιστροφη΄,
στ) οι αποδοχε΄ς των µελω΄ν της γραµµατει΄ας και/η
κατ’ αναλογι΄α προς τις συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, των
΄ ν του κρα΄τους µε΄λους/των κρατω΄ν µελω΄ν που καταδαπανω
βα΄λλουν τις αποδοχε΄ς των µελω΄ν της γραµµατει΄ας.
(1) ΕΕ C 1 της 6.1.2004, σ. 8.

στ) οι αποδοχε΄ς των µελω΄ν της γραµµατει΄ας η΄ η επιστροφη΄, κατ’
αναλογι΄α προς τις συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, των δαπα΄ ν του κρα΄τους µε΄λους/των κρατω΄ν µελω
΄ ν που καταβα΄λλουν
νω
τις αποδοχε΄ς των µελω΄ν της γραµµατει΄ας.

30.4.2004
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P5_TA(2004)0289

Ευρωπαϊκη΄ Αστυνοµικη΄ Ακαδηµι΄α (πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ της πρωτοβουλι΄ας του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου για
την ΄εκδοση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/820/∆ΕΥ για
την ΄ιδρυση της Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Ακαδηµι΄ας (ΕΑΑ) (5121/2004
C5-0040/2004 
2004/0802(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου (5121/2004) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 30, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο γ) και το α΄ρθρο 34, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ), της
Συνθη΄κης ΕΕ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 39, παρα΄γραφος 1, της ΣΕΕ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0040/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 106 και 67 και το α΄ρθρο 61, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (Α5-0140/2004),
1.

εγκρι΄νει την πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.

καλει΄ το Συµβου΄λιο να τροποποιη΄σει αναλο΄γως το κει΄µενο·

3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να το συµβουλευθει΄ εκ νε΄ου στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να τροποποιη΄σει
ουσιαστικα΄ την πρωτοβουλι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου·
΄ ς και στην
5.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, καθω
κυβε΄ρνηση του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1, πρω΄το εδα΄φιο (Απο΄φαση 2000/820/∆ΕΥ)
1.
Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο συγκροτει΄ µια µο΄νιµη γραµµατει΄α η
οποι΄α επικουρει΄ την ΕΑΑ στα αναγκαι΄α για τη λειτουργι΄α της διοικητικα΄ καθη΄κοντα και στην εφαρµογη΄ του ετη΄σιου προγρα΄µµατος
και, ενδεχοµε΄νως, των προ΄σθετων προγραµµα΄των και πρωτοβου΄ µπορει΄ να συγκροτηθει΄ σε κα
΄ ποια
λιω΄ν. Η γραµµατει΄α αυτη
απο΄ τις εθνικε΄ς αστυνοµικε΄ς σχολε΄ς.

1. Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο συγκροτει΄ µια µο΄νιµη γραµµατει΄α η
οποι΄α επικουρει΄ την ΕΑΑ στα αναγκαι΄α για τη λειτουργι΄α της διοικητικα΄ καθη΄κοντα και στην εφαρµογη΄ του ετη΄σιου προγρα΄µµατος
και, ενδεχοµε΄νως, των προ΄σθετων προγραµµα΄των και πρωτοβου΄ ν. Η γραµµατει΄α ΄εχει την ΄εδρα της στο Bramshill.
λιω

Τροπολογι΄α 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο (Απο΄φαση 2000/820/∆ΕΥ)
Οι αναγκαι΄ες ρυθµι΄σεις για τα κτι΄ρια που θα διατι΄θενται στην ΕΑΑ
στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και για τις διευκολυ΄νσεις που θα παρε΄(1) ΕΕ C 20 της 24.1.2004, σ. 18.

Οι αναγκαι΄ες ρυθµι΄σεις για τα κτι΄ρια που θα διατι΄θενται στην ΕΑΑ
στο Bramshill και για τις διευκολυ΄νσεις που θα παρε΄χονται απο΄ το
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

΄ ς και οι ειδικοι΄ κανο΄νες που θα
χονται απο΄ το κρα΄τος αυτο΄, καθω
ισχυ΄ουν στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο για τα µε΄λη των οργα΄νων της ΕΑΑ,
΄ν
το ∆ιευθυντη΄ της, τους υπαλλη΄λους και τα µε΄λη των οικογενειω
τους, καθορι΄ζονται σε Συµφωνι΄α για την ΄εδρα µεταξυ΄ της ΕΑΑ και
του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου αφου΄ ληφθει΄ η οµο΄φωνη ΄εγκριση του
∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου.

΄ ς και οι ειδικοι΄ κανο΄νες που θα ισχυ΄ουν στο
κρα΄τος αυτο΄, καθω
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο για τα µε΄λη των οργα΄νων της ΕΑΑ, το ∆ιευ΄ ν τους,
θυντη΄ της, τους υπαλλη΄λους και τα µε΄λη των οικογενειω
καθορι΄ζονται σε Συµφωνι΄α για την ΄εδρα µεταξυ΄ της ΕΑΑ και του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου αφου΄ ληφθει΄ η οµο΄φωνη ΄εγκριση του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου.

P5_TA(2004)0290

∆ιορισµο΄ς ενο΄ς µε΄λους της ΕΚΤ *
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σχε΄διο συ΄στασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄
τον διορισµο΄ του κ. José Manuel González-Páramo ως µε΄λους της Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας (6315/2004 C5-0176/2004  2004/0808(CNS))
Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Μαρτι΄ου 2004 (6315/2004),
 ΄εχοντας κληθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 112, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β),
της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0176/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 36 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (Α5-0273/2004),
1.
εκδι΄δει ευνοϊκη΄ γνωµοδο΄τηση για τον διορισµο΄ του κ. José Manuel González-Páramo ως µε΄λους της
Εκτελεστικη΄ς Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας·
2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση στον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, προς
΄ ν.
διαβι΄βαση στις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω

P5_TA(2004)0291

΄ ν ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω
΄ ν διαβου΄λευσης
Αντι΄κτυπο των κοινοτικω
΄ σεων της κοινοτικη΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση των επιπτω
νοµοθεσι΄ας και των διαδικασιω΄ν διαβου΄λευσης (2003/2079(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 5ης Ιουνι΄ου 2002 σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση του αντι΄κτυπου (CΟΜ(2002) 276),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 5ης Ιουνι΄ου 2002 µε τι΄τλο «Το σχε΄διο δρα΄σης, απλου΄στευση και βελτι΄ωση του ρυθµιστικου΄ περιβα΄λλοντος» (CΟΜ(2002) 278),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της νοµοθετικη΄ς διαδικασι΄ας, η οποι΄α συνη΄φθη µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0221/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η εκ των υστε΄ρων απλοποι΄ηση και η βελτι΄ωση της νοµοθεσι΄ας αποδεικνυ΄εται πολυ΄
πιο δαπανηρη΄ και πολυ΄πλοκη απο΄ ο΄,τι να σκιαγραφηθου΄ν εκ των προτε΄ρων µε σαφη΄νεια οι συνε΄πειε΄ς της και,
ως εκ του΄του, οι συνε΄πειες αυτε΄ς να ληφθου΄ν υπο΄ψη κατα΄ την εκπο΄νηση της νοµοθεσι΄ας,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι και ο αποτελεσµατικο΄ς δηµοκρατικο΄ς ΄ελεγχος το΄τε µο΄νο ει΄ναι δυνατο΄ς ο΄ταν το
Κοινοβου΄λιο διαθε΄τει επαρκει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες της νοµοθεσι΄ας στα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα νοµοθετικα΄ κει΄µενα και η σχετικη΄ αιτιολογικη΄ ΄εκθεση πολλε΄ς φορε΄ς παρε΄χουν µεν
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τους επιδιωκο΄µενους πολιτικου΄ς στο΄χους αλλα΄ δεν δι΄νουν καµι΄α εικο΄να για τις
δαπα΄νες που συνδε΄ονται µε την εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας· αυτη΄ η εικο΄να µπορει΄ να οδηγη΄σει σε εξοικονοµη΄σεις δισεκατοµµυρι΄ων ευρω΄ για δαπα΄νες στις οποι΄ες θα πρε΄πει να προβου΄ν επιχειρη΄σεις και πολι΄τες προ΄ σουν τις εκ του νο΄µου απορρε΄ουσες υποχρεω
΄ σεις τους για την παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν σε
κειµε΄νου να εκπληρω
΄ν
κυβερνη΄σεις, εκτελεστικε΄ς αρχε΄ς και τρι΄τους, τα αποκαλου΄µενα διοικητικα΄ βα΄ρη· η συµπι΄εση των διοικητικω
΄ ν θα συµβα΄λει σε µεγα΄λο βαθµο΄ στην ενι΄σχυση της απασχο΄λησης στην Ευρω
΄ πη και στην υλοποι΄ηση των
βαρω
στο΄χων της Λισαβο΄νας,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προαναφερθει΄σα διοργανικη΄ συµφωνι΄α αποδι΄δει σηµαντικο΄ ρο΄λο σε µια αξιολο΄΄ ντας ο΄τι η
γηση των επιπτω΄σεων προκειµε΄νου για τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας της νοµοθεσι΄ας και εκτιµω
συµφωνι΄α χρεια΄ζεται να συµπληρωθει΄ περισσο΄τερο ως προς αυτο΄ το σηµει΄ο,

Ε.

΄ σεων δεν πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε ποσοτικα΄ στοιχει΄α, ο΄πως το
επισηµαι΄νοντας ο΄τι η αξιολο΄γηση των επιπτω
κο΄στος των µε΄τρων, αλλα΄ ο΄τι θα πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη ποιοτικοι΄ παρα΄γοντες, ο΄πως η αναγκαιο΄τητα
των µε΄τρων, οι κοινωνικε΄ς απαιτη΄σεις, η ασφα΄λεια των ατο΄µων, η υγει΄α και η προσωπικη΄ τους ανα΄πτυξη,

΄ νει ο΄τι η ΄εως ση΄µερα χρησιµοποιου΄µενη µε΄θοδος των «φακε΄λων επιπτω
΄ σεων» δεν παρε΄χει πληροφο1.
διαπιστω
΄ ν και των δαπανω
΄ ν της προτεινο΄µενης ευρωπαϊκη΄ς νοµοθερι΄ες που θα συνε΄βαλαν στην αξιολο΄γηση των συνεπειω
σι΄ας· κατα΄ συνε΄πεια, χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να προβαι΄νει σε συστηµατικη΄ αξιολο΄γηση των
επιπτω΄σεων νε΄ων νοµοθετικω΄ν ρυθµι΄σεων·
΄ ν στα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄
2.
ορι΄ζει την αξιολο΄γηση επιπτω΄σεων ως αντικειµενικη΄ σκιαγρα΄φηση των συνεπειω
΄ ς και ως σκιαγρα΄φηση των εναλλακτικω
΄ ν λυ΄σεων πολιτικη΄ς που διαθε΄τει ο
και περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα, καθω
νοµοθε΄της ΄εναντι αυτω΄ν των δεδοµε΄νων·
΄ σεων συµβα΄λλει στη βελτι΄ωση της νοµοθεσι΄ας και µε κανε΄να τρο΄πο δεν
3.
τονι΄ζει ο΄τι η αξιολο΄γηση επιπτω
΄ νει περαιτε΄ρω ο΄τι η εµπειρι΄α
αποτελει΄ υποκατα΄στατο της δηµοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας λη΄ψης αποφα΄σεων· διαπιστω
΄ ρες ο΄που εφαρµο΄ζεται η αξιολο΄γηση επιπτω΄σεων διδα΄σκει ο΄τι µε την αξιολο΄γηση επιπτω΄σεων οδηγου΄απο΄ τις χω
µεθα σε µια καλυ΄τερη απο΄ ποιοτικη΄ α΄ποψη νοµοθεσι΄α και σε απλοποι΄ηση του κοινοβουλευτικου΄ ελε΄γχου·
4.
προτει΄νει την πραγµατοποι΄ηση µιας αξιολο΄γησης επιπτω΄σεων ο΄ταν προ΄κειται για πρωτοβουλι΄ες τις οποι΄ες
΄ ν της, καθω΄ς και
θα παρουσια΄σει η Επιτροπη΄ στην ετη΄σια στρατηγικη΄ πολιτικη΄ς της η΄ στο προ΄γραµµα εργασιω
στην περι΄πτωση τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου οι οποι΄ες θα ΄εχουν ουσιαστικε΄ς
συνε΄πειες στα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα·
5.

γι’ αυτο΄ το σκοπο΄, προτει΄νει την ακο΄λουθη διαδικασι΄α:

α)

΄ ν της
κα΄θε νοµοθετικη΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς θα πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ σφαιρικη΄ εκτι΄µηση των δαπανω
νοµοθεσι΄ας στα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα· η εν λο΄γω εκτι΄µηση εκπονει΄ται απο΄ τους
΄ µα ελεγκτω΄ν το οποι΄ο υπα΄γεται α΄µεσα στον Προ΄εδρο της
αρµο΄διους υπαλλη΄λους, σε συνεργασι΄α µε σω
Επιτροπη΄ς·

β)

΄ ν ελε΄γχεται απο΄ το σω
΄ µα ελεγκτω΄ν·
αυτη΄ η σφαιρικη΄ εκτι΄µηση των δαπανω

γ)

η Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο καθορι΄ζουν, στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της µνηµονευθει΄σας
΄ ν πα΄νω απο΄ το οποι΄ο θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται εκτεταµε΄νη αξιοδιοργανικη΄ς συµφωνι΄ας, ΄ενα ο΄ριο δαπανω
΄ σεων·
λο΄γηση επιπτω

δ)

΄ ν, οι αρµο΄διοι υπα΄λληεα΄ν διαπιστωθει΄ ο΄τι µια νοµοθετικη΄ προ΄ταση ΄εχει υπερβει΄ το καθορισθε΄ν ο΄ριο δαπανω
λοι στην Επιτροπη΄ αξιολογου΄ν την προτεινο΄µενη νοµοθεσι΄α στα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄
΄ ς και σε σχε΄ση µε τις εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις πολιτικη΄ς που διαθε΄τει ο νοµοθε΄της ΄εναντι αυτω΄ν των
θε΄µατα, καθω
΄ µα ελεγκτω
΄ ν· τα αποτελε΄σµατα της ΄ερευνας
δεδοµε΄νων. Αυτη΄ η διαδικασι΄α πρε΄πει να ελε΄γχεται απο΄ το σω
΄ νονται στη νοµοθετικη΄ προ΄ταση·
ανακοινω
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ε)

τα αποτελε΄σµατα των εκτιµη΄σεων του κο΄στους και οι αξιολογη΄σεις των επιπτω΄σεων επισυνα΄πτονται στην
προ΄ταση και δηµοσιευ΄ονται σε ΄ενα κεντρικο΄, προσβα΄σιµο για τον καθε΄να, σηµει΄ο·

στ) η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο µο΄νον τις προτα΄σεις που θα συνοδευ΄ονται απο΄ εκτι΄µηση κο΄στους
΄ σεων·
και απο΄ αξιολο΄γηση επιπτω
ζ)

οι τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου που ΄εχουν συνε΄πειες για τα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄
΄ ν που θα συγκροτει΄ται µε βα΄ση τα µε΄σα
θε΄µατα, υποβα΄λλονται σε εκτι΄µηση του κο΄στους απο΄ σω΄µα ελεγκτω
που µπορει΄ να ΄εχει στη δια΄θεση΄ του το Κοινοβου΄λιο· σε περι΄πτωση που διαφανει΄ ο΄τι η τροπολογι΄α υπερβαι΄΄ µα ελεγκτω
΄ ν προβαι΄νει σε αξιολο΄γηση επιπτω
΄ σεων για
νει το ο΄ριο κο΄στους, συ΄µφωνα µε το εδα΄φιο γ), το σω
΄ σεων
την εν λο΄γω τροπολογι΄α· τα αποτελε΄σµατα της εκτι΄µησης του κο΄στους και της αξιολο΄γησης των επιπτω
τι΄θενται στη δια΄θεση της αρµο΄διας κοινοβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς και, συγχρο΄νως, δηµοσιευ΄ονται σε κεντρικο΄
σηµει΄ο, ο΄πως αναφε΄ρεται στο εδα΄φιο ε)·

η)

΄ µα ελεγτο Συµβου΄λιο ακολουθει΄ παρο΄µοια διαδικασι΄α, ο΄πως περιγρα΄φεται στο εδα΄φιο ζ), και συγκροτει΄ σω
κτω΄ν στη Γραµµατει΄α του Συµβουλι΄ου.

6.
επισηµαι΄νει ο΄τι η προτεινο΄µενη διαδικασι΄α συµφωνει΄ µε την εµπειρι΄α που ΄εχει αποκοµισθει΄ απο΄ την πρα΄ξη σε
΄ ρες ο΄που εδω΄ και αρκετο΄ χρο΄νο εφαρµο΄ζεται η΄δη η αξιολο΄γηση επιπτω΄σεων·
χω
7.
επισηµαι΄νει περαιτε΄ρω ο΄τι µια αξιολο΄γηση επιπτω΄σεων σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ΄εχει νο΄ηµα µο΄νο ο΄ταν η Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο εργα΄ζονται µε το ΄διο
ι συ΄στηµα και µε τα ΄δια
ι κριτη΄ρια· κατα΄ συνε΄πεια,
προσκαλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να συνεχι΄σουν το διοργανικο΄ δια΄λογο προκειµε΄νου να επιτευχθει΄
συµφωνι΄α, ακο΄µα και φε΄τος, σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α που προτει΄νεται στο σηµει΄ο 5·
΄ σεων, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄
8.
προκειµε΄νου να µειωθει΄ το κο΄στος του συστη΄µατος αξιολο΄γησης των επιπτω
και το Συµβου΄λιο να ορι΄σουν, απο΄ κοινου΄ µε το Κοινοβου΄λιο, κοινοτικα΄ κριτη΄ρια για τον υπολογισµο΄ των
΄ ν που προκαλου΄ν οι κανονιστικε΄ς προτα΄σεις, το΄σο στην Ένωση συνολικα΄ ο΄σο και στο εσωτερικο΄ των
δαπανω
΄ ν·
κρατω΄ν µελω
΄ νει την προαναφερθει΄σα ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς για την εφαρµογη΄ του σχεδι΄ου δρα΄σης «Απλου΄στευση
9.
σηµειω
΄ νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι η Επιτροπη΄ σηµειω
΄ νει προ΄οδο σε
και βελτι΄ωση του ρυθµιστικου΄ περιβα΄λλοντος»· διαπιστω
ο΄,τι αφορα΄ την απλοποι΄ηση της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας· εκφρα΄ζει την ελπι΄δα ο΄τι τα σχετικα΄ προβλη΄µατα που ΄εχει
αντιµετωπι΄σει η Επιτροπη΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να επιλυθου΄ν στο µε΄λλον· τονι΄ζει ο΄τι η απλοποι΄ηση εκ των υστε΄ρων θα
µπορου΄σε να ει΄χε αποφευχθει΄ αν εκ των προτε΄ρων υπη΄ρχε µια ορθη΄ αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων·
10.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0292

΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
Ισο΄τητα ευκαιριω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο,
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄
΄ ν  Ίσες ευκαιρι΄ες για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες: ΄ενα ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης
των Περιφερειω
(COM(2003)650  C5-0039/2004  2004/2004(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)650),
΄ σεις της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Ίσες ευκαιρι΄ες για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες !
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις ανακοινω
Μια νε΄α στρατηγικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας: ΄ενα ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης» (COM(1996)406) και «Για
΄ πη χωρι΄ς φραγµου΄ς για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες» (COM(2000)284),
µι΄α Ευρω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 13 της Συνθη΄κης του Άµστερνταµ και τη δη΄λωση αριθ. 22, η οποι΄α προσαρτα΄ται
στην τελικη΄ πρα΄ξη της εν λο΄γω Συνθη΄κης,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 21 και 26,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τον Χα΄ρτη Θεµελιωδω
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! ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 2000/78/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Νοεµβρι΄ου 2000, για τη διαµο΄ρφωση
γενικου΄ πλαισι΄ου για την ΄ση
ι µεταχει΄ριση στην απασχο΄ληση και την εργασι΄α (1),
΄ ν για τα
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 11ης Απριλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε την ισο΄τητα των ευκαιριω
΄ σσες (3), της 15ης ∆εκεµα΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (2), της 18ης Νοεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τις µιµικε΄ς γλω
βρι΄ου 1998 για την ξιολο΄γηση του Τρι΄του Κοινοτικου΄ Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης υπε΄ρ των ατο΄µων µε ειδικε΄ς
ανα΄γκες (HELIOS II) (4), της 4ης Απριλι΄ου 2001 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Για µι΄α
Ευρω΄πη χωρι΄ς φραγµου΄ς για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες» (5), της 15ης Νοεµβρι΄ου 2001 σχετικα΄ µε την
προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄ του Ευρωπαϊκου΄ Έτους των Ατο΄µων µε Ειδικε΄ς Ανα΄γκες 2003 (6),
της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για ΄ενα νοµικα΄ δεσµευτικο΄ µε΄σο των
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την προω΄θηση και την προστασι΄α των δικαιωµα΄των και της αξιοπρε΄πειας των ατο΄µων µε
΄ ν που προε΄ρχονται απο΄ µειοειδικε΄ς ανα΄γκες (7) και της 9ης Μαρτι΄ου 2004 για την κατα΄σταση των γυναικω
νοτικε΄ς οµα΄δες στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση (8),
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου1996 σχετικα΄ µε την ισο΄τητα των
΄ν
΄ ν για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (9), της 17ης Ιουνι΄ου 1999 σχετικα΄ µε την παροχη΄ ΄σων
ι
ευκαιριω
ευκαιριω
απασχο΄λησης στα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (10), της 6ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για την «ηλεκτρονικη΄ προσβασιµο΄τητα» ! βελτι΄ωση της δυνατο΄τητας προ΄σβασης ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες στην κοινωνι΄α των γνω΄΄ ν σε µαθητε΄ς και σπουδαστε΄ς µε αναπηρι΄ες,
ι
ευκαιριω
σεων (11), της 5ης Μαι΅ου 2003 για την παροχη΄ ΄σων
ο΄σον αφορα΄ την εκπαι΄δευση και την κατα΄ρτιση (12) και της 6ης Μαι΅ου 2003 σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα
προ΄σβασης στην πολιτιστικη΄ υποδοµη΄ και τις πολιτιστικε΄ς δραστηριο΄τητες για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες (13),
της 15ης Ιουλι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την προω΄θηση της απασχο΄λησης και της κοινωνικη΄ς ενσωµα΄τωσης των
΄ ς και τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 2ας και 3ης Ιουνι΄ου 2003
ατο΄µων µε αναπηρι΄ες (14), καθω
σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση του στιγµατισµου΄ και των διακρι΄σεων κατα΄ των ατο΄µων µε διανοητικε΄ς ασθε΄νειες και τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 2ας ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την προω΄θηση των ΄σων
ι
΄ ν για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες,
ευκαιριω
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄ερευνα 54.2 του Ευρωβαρο΄µετρου σχετικα΄ µε τη στα΄ση των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν απε΄ναντι
στην αναπηρι΄α και την ΄εκθεση της Eurostat σχετικα΄ µε την απασχο΄ληση των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες στην
Ευρω΄πη του 2002,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τους προ΄τυπους κανο΄νες των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν του 1993 σχετικα΄ µε την ισο΄τητα των ευκαιριω΄ν για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες,
΄ µατα του Παιδιου΄ και τις τε΄σσερις βασικε΄ς
! ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συ΄µβαση του ΟΗΕ του 1989 για τα ∆ικαιω
αναπο΄σπαστες και αδιαι΄ρετες αξι΄ες που αυτη΄ ορι΄ζει: την κατα΄ργηση των διακρι΄σεων, την µε΄ριµνα για το παιδι΄,
το δικαι΄ωµα στη ζωη΄ και την ανα΄πτυξη και δικαι΄ωµα γνω΄µης και συµµετοχη΄ς,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιακη΄ρυξη της Μαδρι΄της µε τι΄τλο «Η καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων και τα θετικα΄ µε΄τρα
΄ πους ενω΄σεων ατο΄µων µε
δρα΄σης οδηγου΄ν στην κοινωνικη΄ ΄ενταξη», η οποι΄α ψηφι΄σθηκε απο΄ 600 εκπροσω
΄ πη κατα΄ τη δια΄ρκεια του Ευρωπαϊκου΄ Συνεδρι΄ου για την Αναπηρι΄α που διοραναπηρι΄ες απο΄ ο΄λη την Ευρω
΄ θηκε απο΄ την ισπανικη΄ προεδρι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
γανω
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα ενθαρρυντικα΄ αποτελε΄σµατα του Προγρα΄µµατος Εταιρικη΄ς Συνεργασι΄ας, το οποι΄ο επε΄τρεψε τη στενο΄τερη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του επιχειρηµατικου΄ κο΄σµου και των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες ο΄σον
αφορα΄ την προ΄σβαση σε προϊο΄ντα και υπηρεσι΄ες αλλα΄ και στην απασχο΄ληση,
! ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του για «το ευρωπαϊκο΄ ΄ετος ατο΄µων µε αναπηρι΄α και πε΄ρα απο΄ αυτο΄: ΄ενα ο΄ραµα
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το 2004, που εγκρι΄για το µε΄λλον» και τη διακη΄ρυξη ενο΄ψει των εκλογω
θηκαν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο Ατο΄µων µε Αναπηρι΄α στις 10 και 11 Νοεµβρι΄ου 2003 και διοργανω΄θηκε απο΄ την αρµο΄δια επιτροπη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, σε συνεργασι΄α µε το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ
Ατο΄µων µε Αναπηρι΄α,
΄ ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων της Λατινικη΄ς Αµε! ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση της ΧΙΙΙης ∆ια΄σκεψης των αρχηγω
ρικη΄ς που διεξη΄χθη στη Σα΄ντα Κρους της Σιε΄ρρας, στη Βολιβι΄α, στις 14 και 15 Νοεµβρι΄ου 2003, στην
οποι΄α το ΄ετος 2004 κηρυ΄σσεται ως το ΄ετος της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς για τα Άτοµα µε Αναπηρι΄ες,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
ΕΕ C 132 της 28.4.1997, σ. 313.
ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 66.
ΕΕ C 98 της 9.4.1999, σ. 35.
ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 246.
ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 599.
P5_TA(2003)0370.
P5_TA(2004)0153.
ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.
ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
ΕΕ C 39 της 18.2.2003, σ. 5.
ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 6.
ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7.
ΕΕ C 175 της 24.7.2003, σ. 1.
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! ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την αναφορα΄ αριθ. 842/2001 για
τις συνε΄πειες της διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης ατο΄µων που πα΄σχουν απο΄ σκλη΄ρυνση κατα΄ πλα΄κας στο εσωτερικο΄
στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση (1),
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ερω΄τηση του Ευρωπαι΄ου ∆ιαµεσολαβητη΄ προς την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την
΄ενταξη των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες και ειδικο΄τερα σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν για την καταπολε΄µηση
των διακρι΄σεων λο΄γω αναπηρι΄ας στο εν λο΄γω θεσµικο΄ ο΄ργανο,
! ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2003/578/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουλι΄ου 2003, σχετικα΄ µε
΄ ν για την απασχο΄ληση (2) και τη συ΄σταση
τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις πολιτικε΄ς των κρατω΄ν µελω
΄ ν των κρα2003/579/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουλι΄ου 2003, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των πολιτικω
τω΄ν µελω΄ν για την απασχο΄ληση (3),
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της Λισαβο΄νας της 23ης και 24ης Μαρτι΄ου 2000,
! ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση ψηφι΄σµατος της Cristiana Muscardini σχετικα΄ µε τις διευκολυ΄νσεις για τα
΄ πη (Β5-0061/2004),
ταξι΄δια των ατο΄µων µε αναπηρι΄α στην Ευρω
! ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων και τη γνωµοδο΄τηση της
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0263/2004),
Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι υπα΄ρχουν 50 εκατοµµυ΄ρια α΄τοµα µε αναπηρι΄ες στη διευρυµε΄νη Ένωση µε µεγα΄λη
ανοµοιογε΄νεια ως προς τις αναπηρι΄ες τους,
Β.

΄ ντας ο΄τι η µη δια΄κριση και η προω΄θηση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των πρε΄πει να αποτελου΄ν το επι΄κεεκτιµω
ντρο της στρατηγικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης υπε΄ρ των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες, βα΄σει του α΄ρθρου 13 της
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
Συνθη΄κης ΕΚ και του Χα΄ρτη Θεµελιωδω

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο Ευρωπαι΄ος ∆ιαµεσολαβητη΄ς ΄ελαβε πρωτοβουλι΄α για τη διεξαγωγη΄ ΄ερευνας σχετικα΄
µε τα µε΄τρα που ΄ελαβε η Επιτροπη΄ για την καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων λο΄γω αναπηρι΄ας στο εν λο΄γω
θεσµικο΄ ο΄ργανο,

∆.

΄ ντας ο΄τι η αναπηρι΄α δεν πρε΄πει να εξετα΄ζεται απο΄ την ιατρικη΄ σκοπια΄ !«ιατρικο΄ µοντε΄λο»! αλλα΄ απο΄
εκτιµω
την κοινωνικη΄ !«κοινωνικο΄ µοντε΄λο»! και ο΄τι τα α΄τοµα µε αναπηρι΄α πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται ως πολι΄τες
΄ µατα,
µε ΄σα
ι δικαιω

Ε.

΄ ντας ο΄τι προκειµε΄νου να ει΄ναι αποτελεσµατικη΄ η πολιτικη΄ δρα΄ση στα ζητη΄µατα που αφορου΄ν την
εκτιµω
΄ πινες αξι΄ες του σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, των
αναπηρι΄α πρε΄πει να βασι΄ζεται στις πανανθρω
΄σων
΄ ν και της αξιοπρε΄πειας ο΄λων των πολιτω΄ν, στους οποι΄ους πρε΄πει να επικεντρω
΄ νονται οι προι
ευκαιριω
΄ ν πολιτικω
΄ ν δυνα΄µεων,
σπα΄θειες ο΄λων των δηµοκρατικω

΄ ν µορφω
΄ ν διακρι΄σεως,
ΣΤ. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι οι γυναι΄κες µε αναπηρι΄ες καθι΄στανται συχνα΄ θυ΄µατα πολλαπλω
1.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη µεγαλυ΄τερη ευαισθητοποι΄ηση σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο ο΄σον
΄ µατα των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες και για την ανα΄αφορα΄ την κατα΄ργηση των διακρι΄σεων και τα ανθρω΄πινα δικαιω
πτυξη της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των ενω΄σεων των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες και των παραγο΄ντων της πολιτικη΄ς, οικονοµικη΄ς, κοινωνικη΄ς και πολιτιστικη΄ς ζωη΄ς, ως αποτε΄λεσµα των πρωτοβουλιω΄ν που υλοποιη΄θηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια του Ευρωπαϊκου΄ Έτους των Ατο΄µων µε Αναπηρι΄α 2003· πιστευ΄ει ο΄τι τα θετικα΄ αποτελε΄σµατα που
προε΄κυψαν πρε΄πει να ενσωµατωθου΄ν στις πολιτικε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και να παγιωθου΄ν µε΄σω κατα΄λληλων
΄ ν και νοµοθετικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν·
πολιτικω
2.
χαιρετι΄ζει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µετα΄ το πε΄ρας του Ευρωπαϊκου΄ Έτους των Ατο΄µων µε Αναπηρι΄α
2003, και ιδι΄ως την ΄εγκριση, εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς, ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ σχεδι΄ου δρα΄σης για τα α΄τοµα µε
αναπηρι΄ες· εκφρα΄ζει, ωστο΄σο, την αποδοκιµασι΄α του για την υπερβολικη΄ ΄εµφαση και τον µα΄λλον στενο΄ προσανατολισµο΄ του σχεδι΄ου δρα΄σης στην πολιτικη΄ απασχο΄λησης και εκπαι΄δευσης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι
προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ πραγµατικη΄ ισο΄τητα και κοινωνικη΄ ενσωµα΄τωση των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
πρε΄πει να λαµβα΄νεται µε΄ριµνα για ο΄λους τους τοµει΄ς της ζωη΄ς· πιστευ΄ει ο΄τι η ανακοι΄νωση πρε΄πει να δω΄σει ΄εµφαση
στην παγι΄ωση των επιτευχθε΄ντων αποτελεσµα΄των, προκειµε΄νου τα τεθου΄ν στε΄ρεες βα΄σεις για τις µελλοντικε΄ς προσπα΄θειες· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς δεν περιλαµβα΄νει ολοκληρωµε΄νη προοπτικη΄
του παρα΄γοντα φυ΄λο ου΄τε και χωριστο΄ κεφα΄λαιο για τις πολιτικε΄ς σχετικα΄ µε τις αναπηρι΄ες που συνδε΄ονται
συγκεκριµε΄να µε το φυ΄λο· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενσωµατω΄σει την δια΄σταση του φυ΄λου και πληροφορι΄ες που
αφορου΄ν ειδικα΄ τις γυναι΄κες µε αναπηρι΄ες στις διαδοχικε΄ς φα΄σεις του προγρα΄µµατος δρα΄σης της· καλει΄ αντιστοι΄χως το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να εγγρα΄ψουν τον παρα΄γοντα φυ΄λο στον κορµο΄ των πολιτικω΄ν σχετικα΄ µε τις αναπηρι΄ες·
(1) P5_TA(2003)0601.
(2) ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 13.
(3) ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 22.
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3.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την απουσι΄α νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων στο σχε΄διο δρα΄σης και, ιδι΄ως, µιας οδηγι΄ας
κατα΄ των διακρι΄σεων λο΄γω αναπηρι΄ας, η οποι΄α να καλυ΄πτει ο΄λα τα πεδι΄α αρµοδιο΄τητας της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
προκειµε΄νου να αρθου΄ν οριστικα΄ ο΄λοι οι φραγµοι΄ που εµποδι΄ζουν τη συµµετοχη΄ των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες στη
ζωη΄ της Κοινο΄τητας και να τους δοθει΄ η δυνατο΄τητα να απολαυ΄ουν ο΄λων των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄
την ιθαγε΄νεια της Ένωσης, παρα΄ τις επανειληµµε΄νες σχετικε΄ς αιτη΄σεις που ΄εχει διατυπω΄σει και παρα΄ τον δια΄λογο
που ξεκι΄νησε η ιταλικη΄ προεδρι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης σχετικα΄ µε την οδηγι΄α κατα΄ των διακρι΄σεων· υπενθυµι΄ζει
τη δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω οδηγι΄ας·
4.
εκφρα΄ζει την αποδοκιµασι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι στις προτα΄σεις του σχεδι΄ου δρα΄σης δεν ΄εχει δοθει΄
σηµασι΄α στην ανα΄γκη να παρε΄χεται ιδιαι΄τερη υποστη΄ριξη στις οργανω΄σεις ατο΄µων µε αναπηρι΄ες στις υποψη΄φιες
΄ ρες ου΄τως ω΄στε να παρε΄χεται στα α΄τοµα αυτα΄ βοη΄θεια κατα΄ τη µεταβατικη΄ διαδικασι΄α ΄ενταξης·
χω
5.
καλει΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει στη µελλοντικη΄ πρα΄σινη βι΄βλο για τη στρατηγικη΄ στον
τοµε΄α της καταπολε΄µησης των διακρι΄σεων και στη νε΄α ατζε΄ντα για την κοινωνικη΄ πολιτικη΄ χρονοδια΄γραµµα για
την υποβολη΄ οδηγι΄ας σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση των σχετιζοµε΄νων µε την αναπηρι΄α διακρι΄σεων στους τοµει΄ς
που δεν καλυ΄πτονται απο΄ την οδηγι΄α 2000/78/ΕΚ· καλει΄ την ΕΕ και τα κρα΄τη µε΄λη να καταρτι΄σουν στατιστικα΄
στοιχει΄α για τους ανα΄πηρους µε βα΄ση το φυ΄λο· εκτιµα΄ ο΄τι ο΄ταν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους εισα΄γει διακρι΄σεις
΄ ν η΄ κοριτσιω΄ν, θα πρε΄πει να εκπονει΄ται σχετικη΄ µελε΄τη·
εις βα΄ρος των αναπη΄ρων γυναικω
6.
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη που δεν ΄εχουν ακο΄µη µεταφε΄ρει την οδηγι΄α 2000/78/ΕΚ στο εθνικο΄ τους δι΄καιο να το
΄ σουν τους αποδε΄κτες και να αναπτυ΄ξουν δρα΄σεις κατα΄ρτισης των αρµοπρα΄ξουν το ταχυ΄τερο δυνατο΄, να ενηµερω
΄ ν· εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την
δι΄ων για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των δικαστω
΄ σεις για την παρα΄λειψη µεταφορα΄ς της οδηγι΄ας στο δι΄καιο των κρατω΄ν
προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να επιβα΄λει κυρω
µελω΄ν·
΄ πης που βασι΄ζεται
7.
θεωρει΄ ο΄τι η µελλοντικη΄ Συνταγµατικη΄ Συνθη΄κη, σεβο΄µενη την ιδε΄α της κοινωνικη΄ς Ευρω
στην αρχη΄ της αλληλεγγυ΄ης, πρε΄πει να ενισχυ΄σει τα µε΄τρα για την καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων και τον σεβασµο΄
΄ ν των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες, ιδι΄ως ο΄σων ΄εχουν υψηλο΄ βαθµο΄
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των ευκαιριω
εξα΄ρτησης και δεν ει΄ναι σε θε΄ση να εκπροσωπηθου΄ν απο΄ µο΄να τους· καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να εφαρµο΄σουν τη
λη΄ψη αποφα΄σεων µε ενισχυµε΄νη πλειοψηφι΄α και τη διαδικασι΄α της συναπο΄φασης για την ΄εγκριση νοµοθετικω΄ν
µε΄τρων για την καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων·
΄ νει εκ νε΄ου την υποστη΄ριξη΄ του προς την Συ΄µβαση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τα ανθρω΄πινα
8.
επιβεβαιω
΄ µατα των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να προωθη΄σουν ενεργα΄ συ΄µβαση, µε βα΄ση
δικαιω
την ΄εκθεση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, η οποι΄α να εγγυα΄ται την α΄σκηση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των των
ατο΄µων µε αναπηρι΄ες·
΄ ν παραβα΄σεων των θεµελιωδω
΄ ν δικαιωµα΄των
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι ανα΄πηρες γυναι΄κες υπη΄ρξαν θυ΄µατα σοβαρω
΄ µατος της αυτοδια΄θεσης, καθο΄τι στερου΄νται των σεξουαλικω
΄ ν και αναπαρατους, περιλαµβανοµε΄νου του δικαιω
γωγικω΄ν τους δικαιωµα΄των· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη λα΄βουν αυστηρα΄ µε΄τρα κατα΄ κα΄θε µορφη΄ς βι΄ας
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ να προσδω
΄ σει ιδιαι΄τερη σπουδαιο΄τητα, στο πλαι΄σιο του προεις βα΄ρος ανα΄πηρων γυναικω
΄ ν µε αναπηρι΄ες και να θεσπι΄σει µε΄τρα για να
γρα΄µµατος DAPHNE, στην καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ν µε αναπηρι΄ες
αποκατασταθει΄ η γενικο΄τερη ΄ελλειψη πληροφο΄ρησης και να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση των γυναικω
στις υγειονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες σεξουαλικη΄ς και αναπαραγωγικη΄ς φυ΄σης· καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να θεσπι΄σουν νοµοθε΄ ν σε περι΄πτωση σεξουαλικη΄ς παρενο΄χλησης και
σι΄α για την προα΄σπιση των δικαιωµα΄των των ανα΄πηρων γυναικω
΄ ν απο΄ τον
βι΄ας και να αναλα΄βουν δρα΄ση για την ανα΄πτυξη της συνεργασι΄ας µε σκοπο΄ την προστασι΄α των γυναικω
΄ ν οργα΄νων, πρα΄ξη που πρε΄πει να θεωρει΄ται ΄εγκληµα συ΄µφωνα µε την Πλατφο΄ρµα
ακρωτηριασµο΄ των γεννητικω
∆ρα΄σεως της ∆ιασκε΄ψεως των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις Γυναι΄κες·
10. υπογραµµι΄ζει τη µεγα΄λη σηµασι΄α της διετου΄ς ΄εκθεσης για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες ως µε΄σου για τη
βαθυ΄τερη κατανο΄ηση της κατα΄στασης στα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και για τη δια΄δοση των ορθω΄ν
΄ ν· πιστευ΄ει ο΄τι τα στοιχει΄α που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να βασι΄ζονται σε κοινε΄ς κατευθυντη΄πρακτικω
ριες γραµµε΄ς προκειµε΄νου να ει΄ναι εφικτη΄ η συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση, µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην κατα΄σταση των
΄ ρες· τονι΄ζει τη σηµασι΄α της συµµετοχη΄ς
ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες στις υπο΄ ΄ενταξη στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση χω
των οργανω΄σεων των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων σε εθνικο΄ και ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο·
11. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τη διετη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ Κοινωνικη΄ς Προστασι΄ας και την Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης· καλει΄ το Συµβου΄λιο «Απασχο΄ληση και κοινωνικη΄ πολιτικη΄» να εγγρα΄ψει στην ηµερη΄σια δια΄ταξη την εξε΄ταση
αυτη΄ς της ΄εκθεσης·
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12. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς να υποβα΄λει ΄εγγραφο εργασι΄ας σχετικα΄ µε
την υλοποι΄ηση της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την απασχο΄ληση ο΄σον αφορα΄ τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες· καλει΄
επιπλε΄ον την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συγκεκριµε΄νες συστα΄σεις προς τα κρα΄τη µε΄λη, οι οποι΄ες θα περιληφθου΄ν
στην προσεχη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε την απασχο΄ληση·
΄ σουν συνε΄χεια στα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της
13. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄ να δω
2ας ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τις ΄σες
ι
ευκαιρι΄ες για τα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ανα΄γκη,
στη διετη΄ ΄εκθεση που θα υποβληθει΄ το 2005, να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας ζωη΄ς
των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες που χαρακτηρι΄ζονται απο΄ µεγα΄λο βαθµο΄ εξα΄ρτησης και δεν ει΄ναι σε θε΄ση να εκπροσω΄ ς και των οικογενειω΄ν τους, καθω
΄ ς και στην παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν ποιο΄τητας, οι οποι΄ες
πηθου΄ν απο΄ µο΄να τους, καθω
να ευνοου΄ν την ανεξαρτησι΄α των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες και τον σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των τους·
14. πιστευ΄ει ο΄τι ο µελλοντικο΄ς κανονισµο΄ς του ΕΚΤ πρε΄πει να ευνοη΄σει συγκεκριµε΄νες δρα΄σεις στον τοµε΄α της
αναπηρι΄ας µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στα α΄τοµα µε υψηλο΄ βαθµο΄ εξα΄ρτησης που δεν ει΄ναι σε θε΄ση να εκπροσωπηθου΄ν
απο΄ µο΄να τους, ενισχυ΄οντας την ποιο΄τητα της κατα΄ρτισης και της επανε΄νταξης, και διασφαλι΄ζοντας την ενσωµα΄τωση της δια΄στασης της αναπηρι΄ας σε ο΄λους τους στο΄χους· ζητει΄ επι΄σης απο΄ την Επιτροπη΄ να εντα΄ξει στους
΄ ν ταµει΄ων την υποχρε΄ωση διασφα΄λισης της προσβασιµο΄τητας για τα α΄τοµα µε
κανονισµου΄ς των διαρθρωτικω
΄ ν και κτιρι΄ων και για τα προαναπηρι΄ες, ο΄σον αφορα΄ τη χρηµατοδο΄τηση σχεδι΄ων για την κατασκευη΄ υποδοµω
΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν·
γρα΄µµατα εκπαι΄δευσης στις νε΄ες τεχνολογι΄ες πληροφοριω
15. χαιρετι΄ζει τη συµπερι΄ληψη στο σχε΄διο δρα΄σης της Επιτροπη΄ς µε΄τρων για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης στις
΄ ν του
νε΄ες τεχνολογι΄ες της πληροφορι΄ας και στο κτιριακο΄ περιβα΄λλον και τη δε΄σµευση για προω΄θηση των αρχω
«σχεδιασµου΄ για ο΄λους» σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς στον τοµε΄α του κτιριακου΄ περιβα΄λλοντος· πιστευ΄ει
ωστο΄σο ο΄τι, προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν απτα΄ αποτελε΄σµατα, ει΄ναι απαραι΄τητο να αναπτυχθει΄ µι΄α πιο φιλο΄δοξη
στρατηγικη΄· ζητει΄ να εφαρµοσθου΄ν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση οι συστα΄σεις της ΄εκθεσης εµπειρογνωµο΄νων της ΕΕ σχετικα΄
΄ ρησης της οδηγι΄ας για τα
µε τη «δυνατο΄τητα προ΄σβασης ο΄λων των ατο΄µων», συµπεριλαµβανοµε΄νης της αναθεω
΄ ν κατασκευω
΄ ν, ω΄στε να απαιτει΄ται ο καθορισµο΄ς υποχρεωτικω΄ν προτυ΄πων προσβασιµο΄τητας·
προϊο΄ντα δοµικω
΄ ς, τα µε΄τρα της ΕΕ να συνοδευ΄ονται απο΄ ΄ενα κατα΄λληλο νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο για τη θε΄σπιση κοινω
΄ν
ζητει΄, συνεπω
κανο΄νων για την προ΄σβαση στα αγαθα΄, τις υπηρεσι΄ες και τις υποδοµε΄ς, το οποι΄ο να συνοδευ΄εται απο΄ την παροχη΄
΄ ν σχε΄σεων µεταξυ΄ δηµοσι΄ου και ιδιωτικου΄ τοµε΄α·
κινη΄τρων στις επιχειρη΄σεις και την προω΄θηση των εταιρικω
16. υπενθυµι΄ζει, επι΄σης, ο΄τι οι βοηθητικε΄ς τεχνολογι΄ες, ενω΄ διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο διευκολυ΄νοντας
την αυτονοµι΄α των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες, ενδε΄χεται να ει΄ναι απαγορευτικα΄ δαπανηρε΄ς για πολλα΄ α΄τοµα µε ειδικε΄ς
ανα΄γκες· πολλε΄ς βοηθητικε΄ς συσκευε΄ς ει΄ναι δυ΄σκολο να αποκτηθου΄ν, να συντηρηθου΄ν και να επιδιορθωθου΄ν·
υπενθυµι΄ζει επι΄σης την αποτυχι΄α του προγρα΄µµατος Handynet να ανταποκριθει΄ στις πραγµατικε΄ς ανα΄γκες των
ατο΄µων µε αναπηρι΄ες και τονι΄ζει την ανα΄γκη να εστια΄ζεται ειδικο΄τερα η πολιτικη΄ της ΕΕ στην προω΄θηση τοµε΄ων
πολιτικη΄ς «που ΄εχουν σχεδιασθει΄ για ο΄λους»·
17. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη θε΄σπιση κανο΄νων σχετικα΄ µε την προ΄σβαση στις υπηρεσι΄ες, τα προϊο΄ντα και τις προµη΄θειες, στο πλαι΄σιο των νε΄ων οδηγιω΄ν για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις που εγκρι΄θηκαν προ΄σφατα απο΄
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο· καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για
τους δηµο΄σιους φορει΄ς και τις τοπικε΄ς αρχε΄ς ω΄στε να διασφαλισθει΄ η πλη΄ρης εφαρµογη΄ αυτω΄ν των κανο΄νων·
18. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την προω΄θηση της ανταλλαγη΄ς
΄ ν και τον καθορισµο΄ των παραγο΄ντων που συµβα΄λλουν στην επιτυχι΄α η΄ την αποτυχι΄α της πλη΄ορθω΄ν πρακτικω
ρους ΄ενταξης των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες στον τοµε΄α της παιδει΄ας, της εκπαι΄δευσης η΄ της κατα΄ρτισης· προτει΄νει τη
΄ πους των κρατω΄ν µελω΄ν και των οργανω΄σεων των
συ΄σταση οµα΄δας εργασι΄ας, η οποι΄α θα αποτελει΄ται απο΄ εκπροσω
΄ ρο της παιδει΄ας, της εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης, εκπροσω
΄ πους των
ατο΄µων µε αναπηρι΄α, ειδικου΄ς απο΄ τον χω
΄ ν φορε΄ων, κατασκευαστε΄ς του κλα΄δου των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και α΄λλους παρα΄γοντες·
κοινωνικω
19. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α του πιλοτικου΄ σχεδι΄ου σε συνε΄χεια του Ευρωπαϊκου΄ Έτους των Ατο΄µων µε
Αναπηρι΄ες 2003, το οποι΄ο εγκρι΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε ειδικο΄ κονδυ΄λιο στον προϋπολογισµο΄
του 2004 προκειµε΄νου να ενθαρρυ΄νει τη λη΄ψη υπο΄ψη των ζητηµα΄των που α΄πτονται της αναπηρι΄ας στις δια΄φορες
΄ ν σχε΄σεων µεταξυ΄ των οργανω΄σεων των ατο΄µων µε αναπηευρωπαϊκε΄ς πολιτικε΄ς και στην προω΄θηση των εταιρικω
ρι΄α και των παραγο΄ντων της οικονοµικη΄ς, κοινωνικη΄ς και πολιτιστικη΄ς ζωη΄ς, καθω΄ς και των µε΄σων ενηµε΄ρωσης·
καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει µι΄α προ΄ταση για συγκεκριµε΄νο προ΄γραµµα δρα΄σης για το 2005·
20. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ καθω΄ς και
στις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν.

30.4.2004

30.4.2004
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P5_TA(2004)0293

Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης ***II
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει
της ΄εγκρισης κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το συντονισµο΄
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης (15577/6/2003  C5-0043/2004  1998/0360(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: δευ΄τερη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (15577/6/2003  C5-0043/2004) (1),
΄ τη ανα΄γνωση (2) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(1998)779) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)596) (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 80 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0234/2004),
1.

τροποποιει΄ ως ακολου΄θως την κοινη΄ θε΄ση·

2.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 79 Ε της 30.3.2004, σ. 15.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 3.9.2003, P5_TA(2003)0365.
ΕΕ C 38 της 12.2.1999, σ. 10.
∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC2-COD(1998)0360
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε δευ΄τερη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 42 και 308,
Έχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, η οποι΄α υποβλη΄θηκε ΄επειτα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε τους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους και τη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ για την Κοινωνικη΄ Ασφα΄λιση των ∆ιακινου΄µενων Εργαζοµε΄νων (1),
Έχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (3),
(1) ΕΕ C 38 της 12.2.1999, σ. 10 και ΕΕ C … (προ΄ταση).
(2) ΕΕ C 75 της 15.3.2000, σ. 29.
(3) Γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 (δεν ΄εχει ακο΄µα δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
Κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιανουαρι΄ου 2004 (ΕΕ C 79 Ε της 30.3.2004, σ. 15) και θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ν συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας εγγρα΄φονται στο πλαι΄σιο της
Οι κανο΄νες συντονισµου΄ των εθνικω
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των προσω΄πων και θα πρε΄πει να συµβα΄λλουν στη βελτι΄ωση του επιπε΄δου της
΄ ν εργασι΄ας τους.
ζωη΄ς τους και των συνθηκω

(2)

Εκτο΄ς απο΄ τις εξουσι΄ες του α΄ρθρου 308, η Συνθη΄κη δεν προβλε΄πει α΄λλες εξουσι΄ες για τη λη΄ψη ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας προσω΄πων πε΄ραν των µισθωτω΄ν.

(3)

Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1971, περι΄ εφαρµογη΄ς των συστη΄ ν τους
µα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω
΄ θηκε. µε δια΄φορες ευκαιρι΄ες, προκειπου διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας (1) τροποποιη΄θηκε και ενηµερω
µε΄νου να ληφθου΄ν υπο΄ψη ο΄χι µο΄νον οι εξελι΄ξεις σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου, αλλα΄ και οι αλλαγε΄ς της νοµοθεσι΄ας, σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Οι παρα΄γοντες αυτοι΄
΄ στε οι κοινοτικοι΄ κανο΄νες συντονισµου΄ να καταστου΄ν περι΄πλοκοι και µακροσκελει΄ς· κατα΄ συνε΄συνε΄τειναν ω
πεια, ει΄ναι θεµελιω΄δους σηµασι΄ας να αντικατασταθου΄ν οι εν λο΄γω κανο΄νες και, παρα΄λληλα, να εκσυγχρονισθου΄ν και να απλουστευθου΄ν, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ο στο΄χος της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των προσω΄πων.

(4)

΄ ν νοµοθεσιω΄ν κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας
Ει΄ναι ανα΄γκη να γι΄νουν σεβαστα΄ τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ των εθνικω
΄ ς ΄ενα συ΄στηµα συντονισµου΄.
και να εκπονηθει΄ απλω

(5)

Στο πλαι΄σιο του συντονισµου΄ αυτου΄, ει΄ναι ανα΄γκη να εξασφαλισθει΄, εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ΄ση
ι µεταχει΄ριση
΄ ν νοµοθεσιω΄ν.
των ενδιαφεροµε΄νων προσω΄πων, δυνα΄µει των διαφο΄ρων εθνικω

(6)

΄ ν διατα΄ξεων που την συµΗ στενη΄ σχε΄ση µεταξυ΄ της νοµοθεσι΄ας κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας και των συµβατικω
πληρω΄νουν η΄ την αντικαθιστου΄ν, τις οποι΄ες οι δηµο΄σιες αρχε΄ς µε απο΄φαση΄ τους κατε΄στησαν υποχρεωτικε΄ς η΄
επε΄κτειναν το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς τους, ενδε΄χεται να απαιτει΄ παρεµφερη΄ προστασι΄α για την εφαρµογη΄ αυτω΄ν
΄ ν κανονισµο΄ς. Ως πρω
΄ το βη΄µα, θα η΄ταν σκο΄πιµο να αξιολογητων διατα΄ξεων µε εκει΄νη που παρε΄χει ο παρω
΄ ν που ΄εχουν κοινοποιη΄σει συστη΄µατα αυτου΄ του ει΄δους.
θει΄ η εµπειρι΄α των κρατω΄ν µελω

(7)

΄ ν διαφορω
΄ ν που υπα΄ρχουν µεταξυ΄ των εθνικω
΄ ν νοµοθεσιω΄ν ο΄σον αφορα΄ τα καλυπτο΄Λο΄γω των σηµαντικω
µενα προ΄σωπα, ει΄ναι προτιµο΄τερο να θεσπισθει΄ η αρχη΄ ο΄τι ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στους υπηκο΄ους κρα΄τους µε΄λους η΄ τους ανιθαγενει΄ς και τους προ΄σφυγες που κατοικου΄ν στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους,
και υπα΄γονται η΄ ει΄χαν υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν
΄ ς και στα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς τους και στους επιζω
΄ ντες τους.
καθω

(8)

Η γενικη΄ αρχη΄ της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης ΄εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για εργαζοµε΄νους, οι οποι΄οι δεν κατοικου΄ν στο
΄ ν εργαζοµε΄νων.
κρα΄τος µε΄λος ο΄που απασχολου΄νται, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µεθοριακω

(9)

΄ ν,
Το ∆ικαστη΄ριο εξε΄φρασε κατ’ επανα΄ληψη τη γνω΄µη του για τη δυνατο΄τητα ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης των παροχω
των εισοδηµα΄των και των γεγονο΄των· αυτη΄ η γενικη΄ αρχη΄ θα πρε΄πει να υιοθετηθει΄ ρητω΄ς και να αναπτυχθει΄
΄ ν αποφα΄σεων.
περαιτε΄ρω, τηρουµε΄νης της ουσι΄ας και του πνευ΄µατος των δικαστικω

(10) Ωστο΄σο, η αρχη΄ της εξοµοι΄ωσης ορισµε΄νων γεγονο΄των η΄ καταστα΄σεων επισυµβαινο΄ντων στο ΄εδαφος α΄λλου
΄ ρα στο ΄εδαφος του κρα΄τους µε΄λους η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου εφαρκρα΄τους µε΄λους ως εα΄ν ει΄χαν λα΄βει χω
µο΄ζεται, δεν θα πρε΄πει να συγχε΄εται µε την αρχη΄ του συνυπολογισµου΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς
δραστηριο΄τητας η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ κατοικι΄ας που πραγµατοποιου΄νται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µε τις περιο΄δους που πραγµατοποιου΄νται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους· κατα΄ συνε΄πεια, οι περι΄οδοι που πραγµατοποιου΄νται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, θα πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη µο΄νο κατ’ εφαρµογη΄ν της αρχη΄ς του συνυπολογισµου΄
των περιο΄δων.
(11) Η εξοµοι΄ωση γεγονο΄των η΄ καταστα΄σεων επισυµβαινο΄ντων σε κρα΄τος µε΄λος δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να καθιστα΄
αρµο΄διο α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄ εφαρµοστε΄α τη νοµοθεσι΄α του.
(12) Υπο΄ το πρι΄σµα της αναλογικο΄τητας, θα πρε΄πει να ληφθει΄ µε΄ριµνα ω΄στε η αρχη΄ της εξοµοι΄ωσης γεγονο΄των η΄
΄ ς αδικαιολο΄γητα αποτελε΄σµατα η΄ στη συρροη΄ παροχω
΄ ν του
καταστα΄σεων να µην οδηγη΄σει σε αντικειµενικω
ιδι΄ου ει΄δους για την ΄δια
ι περι΄οδο.
(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1386/2001
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 1).
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(13) Οι κανο΄νες συντονισµου΄ πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν στα προ΄σωπα που διακινου΄νται στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄΄ ς και στα α΄τοµα που εξαρτω
΄ νται απο΄ αυτου΄ς και στους επιζω΄ντες αυτω΄ν, τη διατη΄ρηση των
τητας, καθω
κεκτηµε΄νων και των υπο΄ απο΄κτηση δικαιωµα΄των και πλεονεκτηµα΄των.
(14) Οι στο΄χοι αυτοι΄ πρε΄πει να επιτευχθου΄ν ιδι΄ως µε τον συνυπολογισµο΄ ο΄λων των περιο΄δων που λαµβα΄νονται
΄ ν νοµοθεσιω
΄ ν για τη θεµελι΄ωση και τη διατη΄ρηση δικαιω
΄ µατος σε
υπο΄ψη δυνα΄µει των διαφο΄ρων εθνικω
΄ ν καθω
΄ ς και µε τη χορη΄γηση παροχω
΄ ν στις δια΄φοπαροχε΄ς και για τον υπολογισµο΄ του ποσου΄ των παροχω
ρες κατηγορι΄ες προσω΄πων που καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
(15) Τα προ΄σωπα που διακινου΄νται στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας ει΄ναι ανα΄γκη να υπα΄γονται στο συ΄στηµα
κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας ενο΄ς µο΄νο κρα΄τους µε΄λους, ω΄στε να αποφευ΄γεται η συρροη΄ των εφαρµοστε΄ων εθνι΄ ν νοµοθεσιω΄ν και οι περιπλοκε΄ς που ει΄ναι δυνατο΄ν να προκυ΄ψουν απο΄ αυτη΄ν.
κω
΄ νται τα δικαιω
΄ µατα κοινωνικη΄ς
(16) Στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας, δεν αιτιολογει΄ται, κατ’ αρχη΄ν, να εξαρτω
ασφα΄λειας απο΄ τον το΄πο κατοικι΄ας του ενδιαφεροµε΄νου· ωστο΄σο, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τις ειδικε΄ς παροχε΄ς που συνδε΄ονται µε το οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ περιβα΄λλον του ενδιαφεροµε΄νου,
ο το΄πος κατοικι΄ας θα µπορου΄σε να λαµβα΄νεται υπο΄ψη.
(17) Για να εξασφαλισθει΄, µε τον καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο, η ΄ση
ι µεταχει΄ριση για ο΄λα τα προ΄σωπα που εργα΄ζονται στο ΄εδαφος ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, ει΄ναι σκο΄πιµο να προσδιορι΄ζεται, κατα΄ γενικο΄ κανο΄να, ως εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α, η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου ο ενδιαφερο΄µενος ασκει΄ τη µη
µισθωτη΄ η΄ τη µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα΄ του.
΄ σεις, οι οποι΄ες αιτιολογου΄ν α΄λλα κριτη΄ρια εφαρµογη΄ς, ει΄ναι ανα΄γκη να γι΄νεται
(18) Σε συγκεκριµε΄νες περιπτω
παρε΄κκλιση απο΄ τον γενικο΄ αυτο΄ κανο΄να.
΄ σεις, παροχε΄ς µητρο΄τητας και ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας µπορου΄ν να χορηγου΄(19) Σε ορισµε΄νες περιπτω
νται στη µητε΄ρα η΄ τον πατε΄ρα· επειδη΄ δε, για τον πατε΄ρα, οι παροχε΄ς αυτε΄ς διαφε΄ρουν απο΄ τις γονικε΄ς
΄ νονται προς τις παροχε΄ς µητρο΄τητας µε τη στενη΄ του ο΄ρου ΄εννοια, δεδοπαροχε΄ς και µπορου΄ν να εξοµοιω
΄ τους µη΄νες ζωη΄ς ενο΄ς νεογε΄ννητου, ει΄ναι σκο΄πιµο να ρυθµι΄ζονται απο΄
µε΄νου ο΄τι χορηγου΄νται κατα΄ τους πρω
κοινου΄ οι παροχε΄ς µητρο΄τητας και οι ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας.
(20) Όσον αφορα΄ στις παροχε΄ς ασθε΄νειας, µητρο΄τητας και στις ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας, θα πρε΄πει να
παρε΄χεται προστασι΄α στα ασφαλισµε΄να προ΄σωπα που κατοικου΄ν η΄ διαµε΄νουν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το
΄ ς και στα µε΄λη των οικογενειω
΄ ν τους.
αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος, καθω
(21) Οι διατα΄ξεις για τις παροχε΄ς ασθε΄νειας, µητρο΄τητας και τις ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας εκπονη΄θηκαν
υπο΄ το πρι΄σµα της νοµολογι΄ας του ∆ικαστηρι΄ου. Οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την εκ των προτε΄ρων ΄εγκριση
΄ ν αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου.
βελτιω΄θηκαν, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των σχετικω
(22) Λο΄γω της συγκεκριµε΄νης θε΄σης των αιτου΄ντων συ΄νταξη και των συνταξιου΄χων και των µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς τους, πρε΄πει να υπα΄ρχουν διατα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ στην ασφα΄λιση ασθε΄νειας προσαρµοσµε΄νες στην
κατα΄σταση αυτη΄.
΄ ν συστηµα΄των, ει΄ναι σκο΄πιµο τα κρα΄τη µε΄λη
(23) ∆εδοµε΄νου ο΄τι υπα΄ρχουν διαφορε΄ς µεταξυ΄ των διαφο΄ρων εθνικω
΄ ν µεθοριακω
΄ ν εργανα προβλε΄πουν, εφο΄σον ει΄ναι δυνατο΄ν, ιατρικη΄ περι΄θαλψη για τα µε΄λη των οικογενειω
ζοµε΄νων στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο αυτοι΄ ασκου΄ν τη δραστηριο΄τητα΄ τους.
΄ ν ασθε΄νειας
(24) Ει΄ναι ανα΄γκη να θεσπισθου΄ν ειδικε΄ς διατα΄ξεις, οι οποι΄ες να ρυθµι΄ζουν τη µη συρροη΄ των παροχω
΄ ν ασθε΄νειας σε χρη΄µα, οι οποι΄ες ει΄ναι της ΄διας
σε ει΄δος και των παροχω
ι
φυ΄σης µε εκει΄νες που αποτε΄λεσαν
το αντικει΄µενο των αποφα΄σεων C-215/99, Jauch και C-160/96 Molenaar του ∆ικαστηρι΄ου, εφο΄σον αυτε΄ς οι
παροχε΄ς καλυ΄πτουν τον ΄διο
ι
κι΄νδυνο.
(25) Όσον αφορα΄ στις παροχε΄ς εργατικου΄ ατυχη΄µατος και επαγγελµατικη΄ς ασθε΄νειας, θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν
΄ πων που
κανο΄νες για να εξασφαλι΄ζεται η προστασι΄α, οι οποι΄οι να καλυ΄πτουν την κατα΄σταση των προσω
κατοικου΄ν η΄ διαµε΄νουν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος.
(26) Όσον αφορα΄ στις παροχε΄ς αναπηρι΄ας, θα πρε΄πει να εκπονηθει΄ ΄ενα συ΄στηµα συντονισµου΄ το οποι΄ο να
΄ ν νοµοθεσιω΄ν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την αναγνω
΄ ριση της αναπηρι΄ας και
σε΄βεται τις ιδιαιτερο΄τητες των εθνικω
της επιδει΄νωση΄ς της.
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΄ ν γη΄ρατος και επιζω΄ντων για την περι΄(27) Ει΄ναι ανα΄γκη να εκπονηθει΄ ΄ενα συ΄στηµα εκκαθα΄ρισης των παροχω
΄ ν.
πτωση κατα΄ την οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος ει΄χε υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω
(28) Χρεια΄ζεται να προσδιορισθει΄ το ποσο΄ της συ΄νταξης, η οποι΄α θα υπολογι΄ζεται µε τη µε΄θοδο του συνυπολογισµου΄ και του αναλογικου΄ συσχετισµου΄ και θα εξασφαλι΄ζεται απο΄ το κοινοτικο΄ δι΄καιο, ο΄ταν η εφαρµογη΄
της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ρητρω΄ν για τη µει΄ωση, την αναστολη΄ η΄ την κατα΄ργηση,
ει΄ναι λιγο΄τερο ευνοϊκη΄ απο΄ την εν λο΄γω µε΄θοδο.
(29) Για να προστατευ΄ονται οι διακινου΄µενοι εργαζο΄µενοι και οι επιζω΄ντες τους απο΄ την υπερβολικα΄ αυστηρη΄
΄ ν κανο΄νων που διε΄πουν τη µει΄ωση, την αναστολη΄ η΄ την κατα΄ργηση, ει΄ναι αναγκαι΄ο να
εφαρµογη΄ των εθνικω
συµπεριληφθου΄ν διατα΄ξεις οι οποι΄ες θα ρυθµι΄ζουν αυστηρα΄ την εφαρµογη΄ των κανο΄νων αυτω΄ν.
΄ σει το ∆ικαστη΄ριο, το Συµβου΄λιο δεν θεωρει΄ται αρµο΄διο να θεσπι΄ζει κανο΄(30) Όπως επανειληµµε΄νως ΄εχει δηλω
νες οι οποι΄οι να επιβα΄λλουν περιορισµο΄ στη συρροη΄ δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων συντα΄ξεων που ΄εχουν αποκτηθει΄
σε διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη µε τη µει΄ωση του ποσου΄ της συ΄νταξης που θεµελιω΄νεται µο΄νο δυνα΄µει της
εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας.
(31) Συ΄µφωνα µε το ∆ικαστη΄ριο, αρµο΄διος για τη θε΄σπιση κανο΄νων αυτου΄ του ει΄δους ει΄ναι ο εθνικο΄ς νοµοθε΄της,
εξυπακουοµε΄νου ο΄τι ο κοινοτικο΄ς νοµοθε΄της ει΄ναι υπευ΄θυνος για τον καθορισµο΄ των ορι΄ων εντο΄ς των
οποι΄ων πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται οι εθνικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη µει΄ωση, την αναστολη΄ η΄ την κατα΄ργηση.
(32) Προκειµε΄νου να τονωθει΄ η κινητικο΄τητα των εργαζοµε΄νων, ει΄ναι ιδιαι΄τερα σκο΄πιµο να διευκολυ΄νεται η ανα΄ ς, αναγκαι΄ο να εξασφαλισθει΄ στενο΄τερος και αποζη΄τηση εργασι΄ας στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη· ει΄ναι, συνεπω
΄ ν απασχο΄λητελεσµατικο΄τερος συντονισµο΄ς µεταξυ΄ των συστηµα΄των ασφα΄λισης ανεργι΄ας και των υπηρεσιω
σης ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν.
΄ τα προσυ΄νταξης στο πεδι΄ο
(33) Ει΄ναι απαραι΄τητο να συµπεριληφθου΄ν τα εκ του νο΄µου προβλεπο΄µενα καθεστω
εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, ω΄στε να εξασφαλι΄ζονται, κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο, η ΄ση
ι µεταχει΄ριση και
΄ ν προσυ΄νταξης καθω΄ς και η χορη΄γηση οικογενειακω
΄ ν παροχω
΄ ν και
η δυνατο΄τητα εξαγωγη΄ς των παροχω
΄ ν ασθε΄νειας, µητρο΄τητας και πατρο΄τητας στον ενδιαφερο΄µενο, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄παροχω
ντος κανονισµου΄· ωστο΄σο, ο κανο΄νας περι΄ συνυπολογισµου΄ των περιο΄δων δεν θα πρε΄πει να συµπεριληφθει΄,
΄ τα προσυ΄νταξης υπα΄ρχουν µο΄νο σε πολυ΄ περιοριδεδοµε΄νου ο΄τι τα εκ του νο΄µου προβλεπο΄µενα καθεστω
σµε΄νο αριθµο΄ κρατω΄ν µελω΄ν.
΄ ν παροχω
΄ ν ει΄ναι ευρυ΄τατο, η παροχη΄ προστασι΄ας σε
(34) ∆εδοµε΄νου ο΄τι το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των οικογενειακω
καταστα΄σεις οι οποι΄ες θα µπορου΄σαν να χαρακτηρισθου΄ν κλασικε΄ς, καθω΄ς και σε α΄λλες καταστα΄σεις οι
οποι΄ες ει΄ναι ιδιο΄µορφες, και που συνεπα΄γονται παροχε΄ς, ο΄πως αυτε΄ς που αποτε΄λεσαν αντικει΄µενο των αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου στις συνεκδικαζο΄µενες υποθε΄σεις C-245/94 και C-312/94, Hoever και Zachow
΄ ν.
και στην υπο΄θεση C-275/96, Kuusijärvi, ει΄ναι σκο΄πιµη η ρυ΄θµιση ο΄λων αυτω΄ν των παροχω
΄ ν, ει΄ναι ανα΄γκη να θεσπισθου΄ν κανο΄νες προτεραι(35) Για να αποφευ΄γονται οι αδικαιολο΄γητες σωρευ΄σεις παροχω
ο΄τητας σε περι΄πτωση συρροη΄ς δικαιωµα΄των για οικογενειακε΄ς παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του
αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους και συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας των µελω΄ν της
οικογε΄νειας.
΄ ν διατροφη΄ς ει΄ναι ανακτη΄σιµες προκαταβολε΄ς, οι οποι΄ες προορι΄ζονται να αντι(36) Οι προκαταβολε΄ς παροχω
΄ σει την εκ του νο΄µου υποχρε΄ωση΄ του να συντηρει΄ τα τε΄κνα
σταθµι΄ζουν την αδυναµι΄α γονε΄α να εκπληρω
του, υποχρε΄ωση η οποι΄α απορρε΄ει απο΄ το οικογενειακο΄ δι΄καιο. Εποµε΄νως, οι προκαταβολε΄ς αυτε΄ς δεν θα
΄ ν. Λο΄γω των ιδιαιτεπρε΄πει να θεωρου΄νται ως α΄µεση παροχη΄ απο΄ συλλογικη΄ στη΄ριξη υπε΄ρ των οικογενειω
ροτη΄των αυτω΄ν, οι κανο΄νες συντονισµου΄ δεν θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται σε αυτε΄ς τις παροχε΄ς διατροφη΄ς.
΄ σει το ∆ικαστη΄ριο, οι διατα΄ξεις που παρεκκλι΄νουν απο΄ την αρχη΄ του εξα(37) Όπως επανειληµµε΄νως ΄εχει δηλω
΄ ν κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης πρε΄πει να ερµηνευ΄ονται αυστηρα΄. Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι µπορου΄ν
γω΄γιµου των παροχω
΄ ς, το κεφα΄λαιο
να εφαρµο΄ζονται µο΄νο σε παροχε΄ς οι οποι΄ες πληρου΄ν τους προσδιορισθε΄ντες ο΄ρους. Συνεπω
9 του τι΄τλου ΙΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄ µπορει΄ να εφαρµο΄ζεται µο΄νο για παροχε΄ς, οι οποι΄ες ει΄ναι ταυτο΄χρονα ειδικε΄ς, µη ανταποδοτικου΄ τυ΄που και οι οποι΄ες απαριθµου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Χ του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
(38) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να συγκροτηθει΄ µια ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄, η οποι΄α θα αποτελει΄ται απο΄ ΄εναν εκπρο΄σωπο της
΄ν
κυβε΄ρνησης κα΄θε κρα΄τους µε΄λους και θα ει΄ναι επιφορτισµε΄νη, ιδι΄ως, µε την εξε΄ταση ο΄λων των διοικητικω
θεµα΄των η΄ των θεµα΄των ερµηνει΄ας που απορρε΄ουν απο΄ τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ και µε την
προαγωγη΄ της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
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΄ ν επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων για την ανταλλαγη΄
(39) Ει΄ναι αποδεδειγµε΄νο ο΄τι η εξε΄λιξη και η χρη΄ση υπηρεσιω
΄ ν, απαιτει΄ τη δηµιουργι΄α, υπο΄ την αιγι΄δα της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς, µιας Τεχνικη΄ς Επιτροπη΄ς
πληροφοριω
µε συγκεκριµε΄νες αρµοδιο΄τητες στον τοµε΄α της επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων.
΄ ν επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων για την ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων µεταξυ΄ οργα΄νων απαιτει΄ διατα΄(40) Η χρη΄ση υπηρεσιω
ξεις, οι οποι΄ες να εγγυω΄νται ο΄τι τα ΄εγγραφα που ανταλλα΄σσονται η΄ εκδι΄δονται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα ει΄ναι
αποδεκτα΄ ο΄πως και τα ΄εντυπα ΄εγγραφα. Οι ανταλλαγε΄ς αυτε΄ς πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις
΄ ν προσω΄πων σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α και
κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ στην προστασι΄α των φυσικω
την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα.
(41) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να προβλεφθου΄ν ειδικε΄ς διατα΄ξεις που να ανταποκρι΄νονται στα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της
εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας για να διευκολυ΄νεται η εφαρµογη΄ των κανο΄νων συντονισµου΄.
(42) Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, βα΄σει του συλλογισµου΄ για την επε΄κταση του παρο΄ντος κανονισµου΄ σε ο΄λους τους πολι΄τες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και µε σκοπο΄ να εξευρεθει΄ λυ΄ση η οποι΄α θα λαµβα΄νει
υπο΄ψη τυχο΄ν περιορισµου΄ς οι οποι΄οι συνδε΄ονται µε τα ειδικα΄ χαρακτηριστικα΄ συστηµα΄των βασιζο΄µενων
΄ ρισης στο Παρα΄ρτηµα ΧΙ «∆ΑΝΙΑ», η
στην κατοικι΄α, κρι΄θηκε σκο΄πιµη ειδικη΄ παρε΄κκλιση, µε΄σω καταχω
οποι΄α περιορι΄ζεται στο δικαι΄ωµα κοινωνικη΄ς συ΄νταξης αποκλειστικα΄ σε σχε΄ση µε τη νε΄α κατηγορι΄α των µη
ενεργω΄ν προσω΄πων, στα οποι΄α επεκτα΄θηκε ο παρω΄ν κανονισµο΄ς· η παρε΄κκλιση αυτη΄ κρι΄θηκε σκο΄πιµη λο΄γω
΄ ν χαρακτηριστικω
΄ ν του δανικου΄ συστη΄µατος και του γεγονο΄τος ο΄τι, δυνα΄µει της ισχυ΄ουσας δανιτων ειδικω
κη΄ς νοµοθεσι΄ας (Νο΄µος περι΄ Συντα΄ξεων) οι συντα΄ξεις αυτε΄ς ει΄ναι εξαγω΄γιµες µετα΄ δεκαετη΄ περι΄οδο κατοικι΄ας.
΄ ρισης στο
(43) Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης, κρι΄θηκε σκο΄πιµη ειδικη΄ παρε΄κκλιση, µε΄σω καταχω
Παρα΄ρτηµα ΧΙ «ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ», η οποι΄α περιορι΄ζεται στις εθνικε΄ς συντα΄ξεις που βασι΄ζονται στην κατοικι΄α· η
΄ ν χαρακτηριστικω
΄ ν της φινλανδικη΄ς νοµοθεσι΄ας για την
παρε΄κκλιση αυτη΄ κρι΄θηκε σκο΄πιµη λο΄γω των ειδικω
κοινωνικη΄ ασφα΄λεια, στο΄χος της οποι΄ας ει΄ναι να διασφαλι΄ζει ο΄τι το ποσο΄ της εθνικη΄ς συ΄νταξης δεν µπορει΄
να ει΄ναι κατω΄τερο απο΄ το ποσο΄ της εθνικη΄ς συ΄νταξης, ο΄πως αυτη΄ θα υπολογιζο΄ταν εα΄ν το συ΄νολο των
περιο΄δων ασφα΄λισης που πραγµατοποιη΄θηκε σε οιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος, ει΄χε πραγµατοποιηθει΄ στη Φινλανδι΄α.
(44) Προκειµε΄νου να καταργηθει΄ ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ει΄ναι απαραι΄τητο να εκδοθει΄ ΄ενας νε΄ος
κανονισµο΄ς. Εντου΄τοις, ει΄ναι αναγκαι΄ο ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 να παραµει΄νει σε ισχυ΄ και να
΄ ν πρα΄ξεων και συµφωνιω
΄ν
συνεχι΄σει να παρα΄γει ΄εννοµα αποτελε΄σµατα για τους σκοπου΄ς ορισµε΄νων κοινοτικω
στις οποι΄ες η Κοινο΄τητα ει΄ναι µε΄ρος, για λο΄γους ασφα΄λειας του δικαι΄ου.
(45) ∆εδοµε΄νου ο΄τι ο στο΄χος της προβλεπο΄µενης δρα΄σης, εν α΄λλοις, µε΄τρα συντονισµου΄ προκειµε΄νου να δια΄ πων µπορει΄ να ασκει΄ται αποτελεσµατικα΄, δεν
σφαλι΄ζεται ο΄τι το δικαι΄ωµα ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας προσω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και δυ΄ναται, συνεπω
΄ ς, λο΄γω του µεγε΄θους και των αποµπορει΄ να επιτευχθει΄ επαρκω
τελεσµα΄των της εν λο΄γω δρα΄σης, να επιτευχθει΄ καλλι΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να
λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, η οποι΄α ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης.
΄ ν κανονιΣυ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, η οποι΄α ορι΄ζεται επι΄σης στο εν λο΄γω α΄ρθρο, ο παρω
σµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, νοου΄νται ως:
α)

«µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα»: η δραστηριο΄τητα η΄ η ισοδυ΄ναµη κατα΄σταση την οποι΄α θεωρει΄ ως τε΄τοια η νοµοθεσι΄α κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ασκει΄ται η εν λο΄γω δραστηριο΄τητα η΄ υφι΄σταται
η ισοδυ΄ναµη κατα΄σταση,
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β)

«µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα»: η δραστηριο΄τητα η΄ η ισοδυ΄ναµη κατα΄σταση την οποι΄α θεωρει΄ ως τε΄τοια η
νοµοθεσι΄α κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ασκει΄ται η εν λο΄γω δραστηριο΄τητα η΄ υφι΄σταται η ισοδυ΄ναµη κατα΄σταση,

γ)

«ασφαλισµε΄νος»: σε σχε΄ση µε τους κλα΄δους κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας που εµπι΄πτουν στον τι΄τλο ΙΙΙ, κεφα΄λαια 1
και 3, το προ΄σωπο το οποι΄ο πληροι΄ τους απαιτου΄µενους ο΄ρους της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους
µε΄λους βα΄σει του τι΄τλου ΙΙ ω΄στε να ΄εχει δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των διατα΄ξεων του
παρο΄ντος κανονισµου΄,

δ)

«δηµο΄σιος υπα΄λληλος»: το προ΄σωπο το οποι΄ο θεωρει΄ ως δηµο΄σιο υπα΄λληλο η΄ προς αυτο΄ν εξοµοιου΄µενο
προ΄σωπο το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο υπα΄γεται η υπηρεσι΄α που το απασχολει΄,

ε)

«ειδικο΄ συ΄στηµα για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους»: οιοδη΄ποτε συ΄στηµα κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας το οποι΄ο διαφε΄ρει
απο΄ το γενικο΄ συ΄στηµα κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζεται στους µισθωτου΄ς στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος
µε΄λος και στο οποι΄ο υπα΄γονται α΄µεσα ο΄λοι οι δηµο΄σιοι υπα΄λληλοι η΄ ορισµε΄νες κατηγορι΄ες αυτω΄ν,

στ) «µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος»: το προ΄σωπο που ασκει΄ µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος και κατοικει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ο΄που επιστρε΄φει, κατα΄ κανο΄να, κα΄θε ηµε΄ρα η΄ τουλα΄χιστον µια
φορα΄ την εβδοµα΄δα,
ζ)

΄ τος των προ«προ΄σφυγας»: ο προ΄σφυγας κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 1 της Συ΄µβασης περι΄ του καθεστω
σφυ΄γων που υπεγρα΄φη στη Γενευ΄η στις 28 Ιουλι΄ου 1951,

η)

΄ τος των ανιθα«ανιθαγενη΄ς»: ο ανιθαγενη΄ς κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 1 της Συµβα΄σεως περι΄ του καθεστω
γενω΄ν που υπεγρα΄φη στη Νε΄α Υο΄ρκη στις 28 Σεπτεµβρι΄ου 1954,

θ)

«µε΄λος της οικογε΄νειας»:
(1)

ι)

i)

κα΄θε προ΄σωπο το οποι΄ο ορι΄ζεται η΄ αναγνωρι΄ζεται ως µε΄λος της οικογε΄νειας η΄ χαρακτηρι΄ζεται ως
µε΄λος του νοικοκυριου΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α βα΄σει της οποι΄ας χορηγου΄νται οι παροχε΄ς,

ii)

ο΄σον αφορα΄ στις παροχε΄ς σε ει΄δος συ΄µφωνα µε τον τι΄τλο ΙΙΙ, κεφα΄λαιο 1, για τις παροχε΄ς
ασθε΄νειας, τις παροχε΄ς µητρο΄τητας και τις ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας, το προ΄σωπο το
οποι΄ο ορι΄ζεται η΄ αναγνωρι΄ζεται ως µε΄λος της οικογε΄νειας η΄ χαρακτηρι΄ζεται ως µε΄λος του νοικοκυριου΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατοικει΄.

(2)

Εα΄ν, η δυνα΄µει του εδαφι΄ου 1 εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους, δεν προβαι΄νει σε δια΄κριση
µεταξυ΄ των µελω΄ν της οικογε΄νειας και των λοιπω΄ν προσω΄πων στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται, ως µε΄λη της
οικογε΄νειας νοου΄νται ο/η συ΄ζυγος και τα ανη΄λικα τε΄κνα καθω΄ς και τα ενη΄λικα συντηρου΄µενα τε΄κνα.

(3)

Εα΄ν, η δυνα΄µει των εδαφι΄ων 1 και 2 εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α, θεωρει΄ ως µε΄λη της οικογε΄νειας η΄ του
νοικοκυριου΄ µο΄νο προ΄σωπα που συγκατοικου΄ν µε τον ασφαλισµε΄νο η΄ τον συνταξιου΄χο, θεωρει΄ται ο΄τι
΄ που βαρυ΄νει κυρι΄ως
πληρου΄ται η προϋπο΄θεση της συγκατοι΄κησης, εφο΄σον η συντη΄ρηση του προσω
τον ασφαλισµε΄νο η΄ το συνταξιου΄χο,

«κατοικι΄α»: ο το΄πος στον οποι΄ο διαµε΄νει συνη΄θως ΄ενα προ΄σωπο,

ια) «διαµονη΄»: η προσωρινη΄ διαµονη΄,
ιβ) «νοµοθεσι΄α»: για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, οι νο΄µοι, οι κανονισµοι΄ και α΄λλες κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις και ο΄λα τα
εκτελεστικα΄ µε΄τρα, εφο΄σον αφορου΄ν στους κλα΄δους κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1.
Απο΄ τον ο΄ρο αυτο΄ εξαιρου΄νται οι συµβατικε΄ς διατα΄ξεις εκτο΄ς απο΄ τις συµβατικε΄ς διατα΄ξεις που χρησιµευ΄ουν
για την εκπλη΄ρωση ασφαλιστικη΄ς υποχρε΄ωσης απορρε΄ουσας απο΄ τους νο΄µους η΄ κανονισµου΄ς, οι οποι΄οι
΄ ν, ΄εχουν καταστει΄ υποχρεωτικε΄ς
αναφε΄ρονται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο, η΄, µε απο΄φαση των δηµο΄σιων αρχω
η΄ ΄εχει επεκταθει΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς τους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος προβαι΄νει σε
δη΄λωση για τον σκοπο΄ αυτο΄, την οποι΄α κοινοποιει΄ στον Προ΄εδρο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και στον
Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Η εν λο΄γω δη΄λωση δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
ιγ) «αρµο΄δια αρχη΄»: για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, ο υπουργο΄ς, οι υπουργοι΄ η΄ α΄λλη αντι΄στοιχη αρχη΄ αρµο΄δια για τα
συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας στο συ΄νολο η΄ σε τµη΄µα του οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους,
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ιδ) «∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄»: η επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 71,
ιε) «κανονισµο΄ς εφαρµογη΄ς»: ο κανονισµο΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 89,
ιστ) «φορε΄ας»: για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, ο οργανισµο΄ς η΄ η αρχη΄ που ΄εχει επιφορτισθει΄ µε την εφαρµογη΄ του
συνο΄λου η΄ µε΄ρους της νοµοθεσι΄ας,
ιζ) «αρµο΄διος φορε΄ας»:
i)

ο φορε΄ας στον οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νος ο ενδιαφερο΄µενος κατα΄ τον χρο΄νο της αι΄τησης για παροχη΄, η΄

ii)

ο φορε΄ας απο΄ τον οποι΄ο ο ενδιαφερο΄µενος δικαιου΄ται η΄ θα δικαιου΄ταν παροχε΄ς, εα΄ν ο ΄διος,
ι
µε΄λος η΄
µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του κατοικου΄σαν στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ευρι΄σκεται ο φορε΄ας αυτο΄ς, η΄

iii) ο φορε΄ας τον οποι΄ο ΄εχει ορι΄σει η αρµο΄δια αρχη΄ του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους µε΄λους, η΄
΄ σεις του εργοδο΄τη σχετικα΄ µε τις παροχε΄ς που
iv) εα΄ν προ΄κειται για συ΄στηµα που αφορα΄ στις υποχρεω
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, ει΄τε ο εργοδο΄της η΄ ο ασφαλιστη΄ς που τον υποκαθιστα΄
ει΄τε, ελλει΄ψει αυτου΄, ο οργανισµο΄ς η΄ η αρχη΄ που ΄εχει ορισθει΄ απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους,
ιη) «φορε΄ας του το΄που κατοικι΄ας» και «φορε΄ας του το΄που διαµονη΄ς»: αντι΄στοιχα, ο φορε΄ας που ει΄ναι αρµο΄διος
΄ ν στον το΄πο στον οποι΄ο κατοικει΄ ο ενδιαφερο΄µενος και ο φορε΄ας που ει΄ναι αρµο΄για τη χορη΄γηση παροχω
΄ ν στον το΄πο στον οποι΄ο διαµε΄νει ο ενδιαφερο΄µενος, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
διος για τη χορη΄γηση παροχω
που εφαρµο΄ζει ο φορε΄ας αυτο΄ς η΄, εα΄ν δεν υφι΄σταται τε΄τοιος φορε΄ας, ο φορε΄ας που ΄εχει ορισθει΄ απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄ του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους,
ιθ) «αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος»: το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ευρι΄σκεται ο αρµο΄διος φορε΄ας,
κ)

«περι΄οδος ασφα΄λισης»: οι περι΄οδοι εισφορα΄ς, µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας,
ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται η΄ αναγνωρι΄ζονται ως περι΄οδοι ασφα΄λισης απο΄ τη νοµοθεσι΄α, υπο΄ την οποι΄α ΄εχουν η΄
΄ ς και ο΄λες οι εξοµοιου΄µενες προς αυτε΄ς περι΄οδοι, στο βαθµο΄
θεωρου΄νται ο΄τι ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄, καθω
που ΄εχουν αναγνωρισθει΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α αυτη΄ ως ισοδυ΄ναµες µε περιο΄δους ασφα΄λισης,

κα) «περι΄οδος µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας» η΄ «περι΄οδοι µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας»: οι περι΄οδοι που ορι΄ζονται η΄
΄ ς και ο΄λες
αναγνωρι΄ζονται ως τε΄τοιες απο΄ τη νοµοθεσι΄α συ΄µφωνα µε την οποι΄α ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ καθω
οι εξοµοιου΄µενες προς αυτε΄ς περι΄οδοι, στο βαθµο΄ που ΄εχουν αναγνωρισθει΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α αυτη΄ ως
ισοδυ΄ναµες µε περιο΄δους µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ περιο΄δους µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας,
κβ) «περι΄οδος κατοικι΄ας»: οι περι΄οδοι που ορι΄ζονται η΄ αναγνωρι΄ζονται ως τε΄τοιες απο΄ τη νοµοθεσι΄α υπο΄ την
οποι΄α ΄εχουν η΄ θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄,
κγ) «συ΄νταξη»: ο΄χι µο΄νον οι συντα΄ξεις, αλλα΄ και οι εφα΄παξ παροχε΄ς που µπορου΄ν να τις υποκαταστη΄σουν και οι
΄ ν καθω
΄ ς επι΄σης, υπο΄ την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του τι΄τλου ΙΙΙ,
πληρωµε΄ς υπο΄ µορφη΄ επιστροφη΄ς εισφορω
οι προσαυξη΄σεις αναπροσαρµογη΄ς η΄ τα συµπληρωµατικα΄ επιδο΄µατα,
κδ) «παροχη΄ προσυ΄νταξης»: ο΄λες οι παροχε΄ς σε χρη΄µα, εκτο΄ς απο΄ την παροχη΄ ανεργι΄ας η΄ την προ΄ωρη παροχη΄
΄ σει, παυ΄σει η΄
γη΄ρατος, οι οποι΄ες χορηγου΄νται µετα΄ απο΄ συγκεκριµε΄νη ηλικι΄α σε εργαζο΄µενο που ΄εχει µειω
αναστει΄λει τις αµειβο΄µενες επαγγελµατικε΄ς του δραστηριο΄τητες, ΄εως την ηλικι΄α της συνταξιοδο΄τησης λο΄γω
γη΄ρατος η΄ προ΄ωρης συνταξιοδο΄τησης, το δικαι΄ωµα για τις οποι΄ες δεν εξαρτα΄ται απο΄ την προϋπο΄θεση να
΄ ν απασχο΄λησης του αρµο΄διου κρα΄τους· ως «προ΄ωρη
ευρι΄σκεται ο ενδιαφερο΄µενος στη δια΄θεση των υπηρεσιω
παροχη΄ γη΄ρατος» νοει΄ται η παροχη΄ η οποι΄α χορηγει΄ται πριν απο΄ τη συµπλη΄ρωση της κανονικη΄ς ηλικι΄ας
συνταξιοδο΄τησης και η οποι΄α ει΄τε εξακολουθει΄ να χορηγει΄ται µετα΄ τη συµπλη΄ρωση της ηλικι΄ας αυτη΄ς ει΄τε
αντικαθι΄σταται απο΄ α΄λλη παροχη΄ γη΄ρατος,
κε) «επι΄δοµα θανα΄του»: ο΄λα τα ποσα΄ που καταβα΄λλονται εφα΄παξ σε περι΄πτωση θανα΄του, εκτο΄ς απο΄ τις εφα΄παξ
παροχε΄ς που προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο κγ).
κστ) «οικογενειακη΄ παροχη΄»: ο΄λες οι παροχε΄ς σε ει΄δος η΄ σε χρη΄µα που προορι΄ζονται να αντισταθµι΄σουν τα
΄ ν παροχω
΄ ν διατροφη΄ς και των ειδικω
΄ ν επιδοµα΄των τοκεοικογενειακα΄ βα΄ρη, εξαιρουµε΄νων των προκαταβολω
του΄ και υιοθεσι΄ας που αναφε΄ρονται στο Παρα΄ρτηµα Ι.
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Άρθρο 2
Προσωπικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στους υπηκο΄ους κρα΄τους µε΄λους, τους ανιθαγενει΄ς και τους προ΄σφυγες
1.
Ο παρω
΄ν
που κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος και υπα΄γονται η΄ ει΄χαν υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω
΄ ς και στα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς τους και στους επιζω
΄ ντες τους.
καθω
2.
Εφαρµο΄ζεται επι΄σης στους επιζω΄ντες προσω΄πων που ει΄χαν υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων
΄ ν, εφο΄σον οι επιζω΄ντες ει΄ναι υπη΄κοοι κρα΄τους
κρατω΄ν µελω΄ν, ανεξαρτη΄τως της ιθαγε΄νειας των προσω΄πων αυτω
µε΄λους η΄ ανιθαγενει΄ς η΄ προ΄σφυγες που κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος.

Άρθρο 3
Υλικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στις νοµοθεσι΄ες που αφορου΄ν τους κλα΄δους κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης που
΄εχουν σχε΄ση µε:
α)

παροχε΄ς ασθε΄νειας,

β)

παροχε΄ς µητρο΄τητας και ισοδυ΄ναµες παροχε΄ς πατρο΄τητας,

γ)

παροχε΄ς αναπηρι΄ας,

δ)

παροχε΄ς γη΄ρατος,

ε)

παροχε΄ς επιζω΄ντων,

στ) παροχε΄ς εργατικου΄ ατυχη΄µατος και επαγγελµατικη΄ς ασθε΄νειας,
ζ)

επιδο΄µατα θανα΄του,

η)

παροχε΄ς ανεργι΄ας,

θ)

παροχε΄ς προσυ΄νταξης,

ι)

οικογενειακε΄ς παροχε΄ς.

΄ ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται σε γενικα΄ και ειδικα΄ συστη΄2.
Εκτο΄ς αν ορι΄ζεται α΄λλως στο Παρα΄ρτηµα ΧΙ, ο παρω
µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας, ανταποδοτικου΄ η΄ µη ανταποδοτικου΄ τυ΄που, καθω΄ς και σε συστη΄µατα που αφορου΄ν
΄ σεις του εργοδο΄τη η΄ του πλοιοκτη΄τη.
στις υποχρεω
3.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται επι΄σης στις ειδικε΄ς µη ανταποδοτικου΄ τυ΄που παροχε΄ς σε χρη΄µα, οι οποι΄ες
καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 70.
4.
Ωστο΄σο, οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙΙ δεν θι΄γουν τις διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους που αφορου΄ν
΄ σεις του πλοιοκτη΄τη.
στις υποχρεω
5.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν ισχυ΄ει για την κοινωνικη΄ προ΄νοια και την ιατρικη΄ αρωγη΄ ου΄τε για τα συστη΄µατα
΄ ν υπε΄ρ θυµα΄των πολε΄µου η΄ των συνε΄πειω
΄ ν του.
παροχω

Άρθρο 4
Ίση µεταχει΄ριση
΄ ν κανονισµο΄ς, τα προ΄σωπα στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο κανονισµο΄ς αυτο΄ς αποΕκτο΄ς αν προβλε΄πει α΄λλως ο παρω
΄ σεις που απορρε΄ουν απο΄ τη νοµοθεσι΄α κα΄θε
λαµβα΄νουν των ιδι΄ων δικαιωµα΄των και υπο΄κεινται στις ΄διες
ι
υποχρεω
ο΄ρους µε τους υπηκο΄ους του.
κρα΄τους µε΄λους υπο΄ τους ΄διους
ι

30.4.2004
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Άρθρο 5
΄ ν, εισοδηµα΄των, γεγονο΄των η΄ καταστα΄σεων
Εξοµοι΄ωση παροχω
΄ ν κανονισµο΄ς και υπο΄ το πρι΄σµα των ειδικω
΄ ν διατα΄ξεων εφαρµογη΄ς που θεσπι΄Εκτο΄ς αν προβλε΄πει α΄λλως ο παρω
ζονται, ισχυ΄ουν τα εξη΄ς:
α)

΄ ν κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας και
εα΄ν, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους, η λη΄ψη παροχω
α΄λλων εισοδηµα΄των παρα΄γει ορισµε΄να ΄εννοµα αποτελε΄σµατα, εφαρµο΄ζονται οι σχετικε΄ς διατα΄ξεις της εν λο΄γω
΄ ν οι οποι΄ες αποκτη΄θηκαν δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄νοµοθεσι΄ας και στη λη΄ψη ισοδυ΄ναµων παροχω
τους µε΄λους η΄ σε εισοδη΄µατα τα οποι΄α ΄εχουν αποκτηθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,

β)

εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους, αναγνωρι΄ζονται ΄εννοµα αποτελε΄σµατα σε συγκεκριµε΄να γεγονο΄τα η΄ καταστα΄σεις, αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει υπο΄ψη παρο΄µοια γεγονο΄τα η΄ καταστα΄σεις
΄ ρα σε οποιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος, ως εα΄ν ει΄χαν λα΄βει χω
΄ ρα στο ΄εδαφο΄ς του.
που ΄εχουν λα΄βει χω

Άρθρο 6
Συνυπολογισµο΄ς περιο΄δων
΄ ν κανονισµο΄ς, ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πει α΄λλως ο παρω
εξαρτα΄:


΄ µατος για παροχε΄ς,
την απο΄κτηση, διατη΄ρηση, δια΄ρκεια η΄ ανα΄κτηση δικαιω



την υπαγωγη΄ σε νοµοθεσι΄α, η΄



την προ΄σβαση σε η΄ την εξαι΄ρεση απο΄ υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση η΄ προαιρετικη΄ υπαγωγη΄ στην ασφα΄λιση η΄
προαιρετικη΄ ασφα΄λιση η΄ συνε΄χιση στην ασφα΄λιση,

απο΄ τη συµπλη΄ρωση περιο΄δων ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ κατοικι΄ας,
πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη, στο βαθµο΄ που ει΄ναι αναγκαι΄ο, τις περιο΄δους ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας,
µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ κατοικι΄ας που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α κα΄θε α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, σαν να επρο΄κειτο για περιο΄δους που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που
αυτο΄ς εφαρµο΄ζει.

Άρθρο 7
Άρση των ρητρω΄ν κατοικι΄ας
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πει α΄λλως ο παρω΄ν κανονισµο΄ς, οι παροχε΄ς σε χρη΄µα οι οποι΄ες οφει΄λονται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ δεν υπο΄κεινται σε µει΄ωση, τροποποι΄ηση, αναστολη΄, κατα΄ργηση η΄ κατα΄σχεση λο΄γω του γεγονο΄τος ο΄τι ο δικαιου΄χος η΄ τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του
κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ εκει΄νο στο οποι΄ο ευρι΄σκεται ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την κατα΄ ν.
βολη΄ παροχω

Άρθρο 8
Σχε΄σεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ µε α΄λλα ο΄ργανα συντονισµου΄
1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αντικαθιστα΄ οιαδη΄ποτε συ΄µβαση κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζεται µεταξυ΄ των
΄ ν η οποι΄α εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του. Ωστο΄σο, εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν ορισµε΄νες διατα΄ξεις
κρατω΄ν µελω
συµβα΄σεων κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας που ΄εχουν συναφθει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς
΄ ν ιστορικω
΄ν
του παρο΄ντος κανονισµου΄, εφο΄σον ει΄ναι ευνοϊκο΄τερες για τους δικαιου΄χους η΄ ει΄ναι αποτε΄λεσµα ειδικω
΄ ν και ΄εχουν περιορισµε΄νη χρονικη΄ ισχυ΄. Προκειµε΄νου να εξακολουθη΄σουν να ισχυ΄ουν οι εν λο΄γω διατα΄συγκυριω
ξεις, πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ. Εα΄ν συντρε΄χουν αντικειµενικοι΄ λο΄γοι που καθιστου΄ν αδυ΄νατη
την επε΄κταση ορισµε΄νων απο΄ αυτε΄ς τις διατα΄ξεις σε ο΄λα τα προ΄σωπα στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο παρω΄ν κανονισµο΄ς,
του΄το πρε΄πει να διευκρινι΄ζεται.
2.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται, εφο΄σον παρι΄σταται ανα΄γκη, να συνα΄ψουν µεταξυ΄ τους συµβα΄σεις
µε βα΄ση τις αρχε΄ς και το πνευ΄µα του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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Άρθρο 9
∆ηλω΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν
σχετικα΄ µε το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄
΄ ν Κοινοτη΄των εγγρα΄φως τις δηλω
΄ σεις
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 1, τη νοµοθεσι΄α και τα συστη΄µατα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3,
τις Συµβα΄σεις τις οποι΄ες ΄εχουν συνα΄ψει και οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, και τις ελα΄χιστες
΄ ς και τις µεταγενε΄στερες ουσιαστικε΄ς τροποποιη΄σεις. Στις εν
παροχε΄ς οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 58, καθω
λο΄γω κοινοποιη΄σεις, αναφε΄ρεται η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος των εν λο΄γω νο΄µων και συστηµα΄των η΄, καθ’ ο΄σον
΄ σεις οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 1, την ηµεροµηνι΄α απο΄ την οποι΄α αρχι΄ζει
αφορα΄ στις δηλω
΄ σεις των κρατω΄ν µελω΄ν συστη΄µατα.
να εφαρµο΄ζεται ο παρω΄ν κανονισµο΄ς στα προσδιοριζο΄µενα απο΄ τις δηλω
2.
Οι εν λο΄γω κοινοποιη΄σεις υποβα΄λλονται ετησι΄ως στην Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και δηµοσιευ΄ονται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.

Άρθρο 10
΄ν
Απαρα΄δεκτο συρροη΄ς παροχω
Εκτο΄ς αν ορι΄ζεται α΄λλως, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν απονε΄µει ου΄τε διατηρει΄ δικαι΄ωµα σε περισσο΄τερες παροχε΄ς της
΄διας
ι
φυ΄σης για µι΄α και την αυτη΄ περι΄οδο υποχρεωτικη΄ς ασφα΄λισης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11
Γενικοι΄ κανο΄νες
΄ ν κανονισµο΄ς υπα΄γονται στη νοµοθεσι΄α ενο΄ς και µο΄νον κρα΄τους
1.
Τα προ΄σωπα στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο παρω
µε΄λους. Η νοµοθεσι΄α αυτη΄ προσδιορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα τι΄τλο.
2.
Για τους σκοπου΄ς εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου, τα προ΄σωπα που λαµβα΄νουν παροχε΄ς σε χρη΄µα λο΄γω η΄
συνεπει΄α µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς τους δραστηριο΄τητας, θεωρου΄νται ο΄τι ασκου΄ν τη δραστηριο΄τητα αυτη΄. Του΄το
δεν ισχυ΄ει για συντα΄ξεις αναπηρι΄ας, γη΄ρατος η΄ επιζω΄ντων ου΄τε για συντα΄ξεις λο΄γω εργατικου΄ ατυχη΄µατος η΄
επαγγελµατικη΄ς ασθε΄νειας ου΄τε για παροχε΄ς ασθε΄νειας σε χρη΄µα που καλυ΄πτουν περι΄θαλψη απεριορι΄στου διαρκει΄ας.
3.

Με την επιφυ΄λαξη των α΄ρθρων 12 ΄εως 16:

α)

το προ΄σωπο που ασκει΄ µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε κρα΄τος µε΄λος, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του
εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους,

β)

ο δηµο΄σιο υπα΄λληλο υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ανη΄κει η υπηρεσι΄α που τον
απασχολει΄,

γ)

το προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει παροχε΄ς ανεργι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 65, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του
κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους,

δ)

το προ΄σωπο που καλει΄ται η΄ καλει΄ται εκ νε΄ου να εκτελε΄σει στρατιωτικη΄ θητει΄α η΄ πολιτικη΄ υπηρεσι΄α σε κρα΄τος
µε΄λος, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους,

ε)

οποιοδη΄ποτε α΄λλο προ΄σωπο, στο οποι΄ο δεν εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις των στοιχει΄ων α) ΄εως δ), υπα΄γεται στη
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας, µε την επιφυ΄λαξη α΄λλων διατα΄ξεων του παρο΄ντος κανονισµου΄ που
του εξασφαλι΄ζουν παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.

4.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου, η µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα που ασκει΄ται κανονικα΄ σε
πλοι΄ο το οποι΄ο ταξιδευ΄ει στη θα΄λασσα υπο΄ σηµαι΄α κρα΄τους µε΄λους, θεωρει΄ται ως δραστηριο΄τητα που ασκει΄ται σε
αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος. Ωστο΄σο, το προ΄σωπο που ασκει΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε πλοι΄ο υπο΄ σηµαι΄α κρα΄τους
µε΄λους και αµει΄βεται για τη δραστηριο΄τητα αυτη΄ απο΄ επιχει΄ρηση η΄ προ΄σωπο του οποι΄ου η ΄εδρα η΄ ο το΄πος
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δραστηριοτη΄των του βρι΄σκεται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του τελευται΄ου αυτου΄ κρα΄τους
µε΄λους εα΄ν κατοικει΄ σε αυτο΄. Η επιχει΄ρηση η΄ το προ΄σωπο που καταβα΄λλει την αµοιβη΄ θεωρει΄ται ως εργοδο΄της
για τους σκοπου΄ς της εν λο΄γω νοµοθεσι΄ας.

Άρθρο 12
Ειδικοι΄ κανο΄νες
1.
Το προ΄σωπο που ασκει΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε κρα΄τος µε΄λος για λογαριασµο΄ εργοδο΄τη ο οποι΄ος ασκει΄
κανονικα΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς του εκει΄ και το οποι΄ο ΄εχει αποσπασθει΄ απο΄ τον εργοδο΄τη του σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
προκειµε΄νου να εκτελε΄σει εργασι΄α για λογαριασµο΄ του εργοδο΄τη του, εξακολουθει΄ να υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α
΄ του κρα΄τους µε΄λους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η προβλεπο΄µενη δια΄ρκεια της εργασι΄ας δεν υπερβαι΄νει τους
του πρω
΄ που.
εικοσιτε΄σσερις µη΄νες και ο΄τι το προ΄σωπο αυτο΄ δεν ΄εχει αποσταλει΄ σε αντικατα΄σταση α΄λλου προσω
2.
Το προ΄σωπο που ασκει΄ κανονικα΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε κρα΄τος µε΄λος και το οποι΄ο µεταβαι΄νει για
΄ του
να ασκη΄σει παρο΄µοια δραστηριο΄τητα σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, εξακολουθει΄ να υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του πρω
κρα΄τους µε΄λους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η προβλεπο΄µενη δια΄ρκεια της δραστηριο΄τητας αυτη΄ς δεν υπερβαι΄νει τους
εικοσιτε΄σσερις µη΄νες.

Άρθρο 13
Άσκηση δραστηριοτη΄των σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη
1.

Το προ΄σωπο που ασκει΄ κανονικα΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη υπα΄γεται:

α)

΄ δες µε΄ρος της δραστηριο΄τητα΄ς του σε αυτο΄ η΄
στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας, εα΄ν ασκει΄ ουσιω
εα΄ν απασχολει΄ται απο΄ δια΄φορες επιχειρη΄σεις η΄ δια΄φορους εργοδο΄τες που ΄εχουν την ΄εδρα η΄ τον το΄πο δραστηριοτη΄των τους σε διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη, η΄

β)

στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ΄εχουν την ΄εδρα η΄ τον το΄πο δραστηριοτη΄των τους η επιχει΄ρηση η΄ ο εργοδο΄της που το απασχολου΄ν, εα΄ν το προ΄σωπο αυτο΄ δεν ασκει΄ ουσιω΄δες µε΄ρος των δραστηριοτη΄των του στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας.

2.

Το προ΄σωπο που ασκει΄ κανονικα΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη υπα΄γεται:

α)

΄ δες µε΄ρος της δραστηριο΄τητα΄ς του σε αυτο΄,
στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας, εα΄ν ασκει΄ ουσιω

β)

στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ευρι΄σκεται το κε΄ντρο των συµφερο΄ντων των δραστηριοτη΄των
΄ δες µε΄ρος της δραστηριο΄τητα΄ς του.
του, εα΄ν δεν κατοικει΄ σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη στα οποι΄α ασκει΄ ουσιω

3.
Το προ΄σωπο το οποι΄ο ασκει΄ κανονικα΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα και µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ασκει΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα η΄, εα΄ν
ασκει΄ τε΄τοια δραστηριο΄τητα σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη, στη νοµοθεσι΄α που προσδιορι΄ζεται συ΄µφωνα µε
την παρα΄γραφο 1.
4.
Το προ΄σωπο που απασχολει΄ται ως δηµο΄σιος υπα΄λληλος σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και το οποι΄ο ασκει΄ µισθωτη΄
η΄/και µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε ΄ενα η΄ περισσο΄τερα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη, υπα΄γεται στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους στο οποι΄ο ανη΄κει η υπηρεσι΄α που τον απασχολει΄.
5.
Τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 ΄εως 4 θεωρου΄νται, προς τους σκοπου΄ς της νοµοθεσι΄ας
που προσδιορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις παρου΄σες διατα΄ξεις, ο΄τι ασκου΄ν το συ΄νολο των µισθωτω΄ν η΄ µη µισθωτω΄ν
δραστηριοτη΄των τους η΄ ο΄τι λαµβα΄νουν το συ΄νολο των εισοδηµα΄των τους στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος.

Άρθρο 14
Προαιρετικη΄ υπαγωγη΄ η΄ συνε΄χιση της ασφα΄λισης
1.
Τα α΄ρθρα 11 ΄εως 13 δεν εφαρµο΄ζονται ο΄σον αφορα΄ στην προαιρετικη΄ υπαγωγη΄ η΄ συνε΄χιση της ασφα΄λισης,
εκτο΄ς εα΄ν, για ΄εναν απο΄ τους κλα΄δους που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, υπα΄ρχει σε ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος µο΄νο συ΄στηµα προαιρετικη΄ς ασφα΄λισης.
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C 104 E/164

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

2.
Όταν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους, ο ενδιαφερο΄µενος υπα΄γεται σε υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση στο
εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος, δεν δυ΄ναται να υπαχθει΄ σε συ΄στηµα προαιρετικη΄ς υπαγωγη΄ς η΄ συνε΄χισης της ασφα΄λισης
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους. Σε κα΄θε α΄λλη περι΄πτωση, ο΄που, για ΄ενα συγκεκριµε΄νο κλα΄δο, προβλε΄πεται επιλογη΄ µεταξυ΄
περισσοτε΄ρων συστηµα΄των προαιρετικη΄ς υπαγωγη΄ς η΄ συνε΄χισης της ασφα΄λισης, ο ενδιαφερο΄µενος υπα΄γεται µο΄νο
στο συ΄στηµα το οποι΄ο επιλε΄γει.
΄ ντων, ο ενδιαφερο΄µενος µπορει΄ να γι΄νει
3.
Ωστο΄σο, ο΄σον αφορα΄ στις παροχε΄ς αναπηρι΄ας, γη΄ρατος και επιζω
δεκτο΄ς στο συ΄στηµα προαιρετικη΄ς υπαγωγη΄ς η΄ συνε΄χισης της ασφα΄λισης κρα΄τους µε΄λους, ακο΄µη και εα΄ν υπα΄γεται
υποχρεωτικα΄ στη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι στο παρελθο΄ν ει΄χε υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α
΄ του κρα΄τους µε΄λους λο΄γω η΄ συνεπει΄α της µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητα΄ς του και εφο΄σον η
του πρω
συρροη΄ αυτη΄ επιτρε΄πεται ρητα΄ η΄ σιωπηρα΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους.
4.
Εα΄ν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους εξαρτα΄ το δικαι΄ωµα προαιρετικη΄ς υπαγωγη΄ς η΄ συνε΄χισης της ασφα΄λισης
απο΄ την προϋπο΄θεση της κατοικι΄ας στο κρα΄τος µε΄λος αυτο΄, η εξοµοι΄ωση της κατοικι΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5, στοιχει΄ο β) εφαρµο΄ζεται µο΄νο στα προ΄σωπα τα οποι΄α ΄εχουν κατα΄ το παρελθο΄ν υπαχθει΄
στη νοµοθεσι΄α του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους λο΄γω α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας.
Άρθρο 15
΄ ν Κοινοτη΄των
Επικουρικο΄ προσωπικο΄ των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των µπορει΄ να επιλε΄ξει την υπαγωγη΄ στη νοµοθεσι΄α του
Το επικουρικο΄ προσωπικο΄ των Ευρωπαϊκω
κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο απασχολει΄ται η΄ του κρα΄τους µε΄λους στη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου ει΄χε υπαχθει΄ τελευται΄α
η΄ στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου ει΄ναι υπη΄κοος, εα΄ν προ΄κειται περι΄ διατα΄ξεων που δεν αφορου΄ν
στα οικογενειακα΄ επιδο΄µατα τα οποι΄α χορηγου΄νται βα΄σει του συστη΄µατος που εφαρµο΄ζεται σε τε΄τοιο προσωπικο΄.
Το εν λο΄γω δικαι΄ωµα επιλογη΄ς, το οποι΄ο ει΄ναι δυνατο΄ν να ασκηθει΄ α΄παξ, ισχυ΄ει απο΄ την ηµεροµηνι΄α ανα΄ληψης
υπηρεσι΄ας.
Άρθρο 16
Εξαιρε΄σεις απο΄ τα α΄ρθρα 11 ΄εως 15
1.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των εν λο΄γω κρατω΄ν µελω΄ν η΄ οι οργανισµοι΄ που ΄εχουν
ορισθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς µπορου΄ν να προβλε΄ψουν, µε κοινη΄ συµφωνι΄α, προς το συµφε΄ρον ορισµε΄νων προσω΄πων η΄ ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν προσω΄πων, εξαιρε΄σεις απο΄ τα α΄ρθρα 11 ΄εως 15.
2.
Το προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις βα΄σει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν
µελω΄ν και το οποι΄ο κατοικει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, µπορει΄, µε αι΄τηση΄ του, να εξαιρεθει΄, απο΄ την εφαρµογη΄ της
νοµοθεσι΄ας του τελευται΄ου αυτου΄ κρα΄τους, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι δεν ΄εχει υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α αυτη΄ λο΄γω
α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ,
ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 17
Κατοικι΄α σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος
Ο ασφαλισµε΄νος η΄ τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο λαµβα΄νουν
στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας τους παροχε΄ς σε ει΄δος που χορηγου΄νται, για λογαριασµο΄ του αρµοδι΄ου φορε΄α, απο΄
τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, ως εα΄ν οι
ενδιαφερο΄µενοι η΄ταν ασφαλισµε΄νοι δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς.
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Άρθρο 18
∆ιαµονη΄ στο αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος ο΄ταν η κατοικι΄α
βρι΄σκεται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος  Ειδικοι΄ κανο΄νες
΄ ν των µεθοριακω
΄ ν εργαζοµε΄νων
για τα µε΄λη των οικογενειω
1.
Εκτο΄ς εα΄ν α΄λλως προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 2, ο ασφαλισµε΄νος και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17, δικαιου΄νται επι΄σης παροχε΄ς σε ει΄δος κατα΄ τη διαµονη΄ τους στο αρµο΄διο κρα΄τος
µε΄λος. Οι παροχε΄ς σε ει΄δος χορηγου΄νται απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α και σε βα΄ρος του, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζει, ως εα΄ν οι ενδιαφερο΄µενοι κατοικου΄σαν στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.
2.
Τα µε΄λη της οικογε΄νειας µεθοριακου΄ εργαζοµε΄νου δικαιου΄νται παροχε΄ς σε ει΄δος κατα΄ τη δια΄ρκεια της
διαµονη΄ς τους στο αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος, εκτο΄ς εα΄ν το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ.
Σε αυτη΄ την περι΄πτωση, τα µε΄λη της οικογε΄νειας µεθοριακου΄ εργαζοµε΄νου δικαιου΄νται παροχε΄ς σε ει΄δος στο
αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που ορι΄ζει το α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 1.

Άρθρο 19
∆ιαµονη΄ εκτο΄ς του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους
1.
Εκτο΄ς εα΄ν α΄λλως προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 2, ο ασφαλισµε΄νος και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που
διαµε΄νουν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο, δικαιου΄νται τις παροχε΄ς σε ει΄δος που καθι΄στανται ιατρικα΄
΄ ν και η αναµενο΄µενη
αναγκαι΄ες κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαµονη΄ς τους, αφου΄ ληφθου΄ν υπο΄ψη η φυ΄ση των παροχω
δια΄ρκεια της διαµονη΄ς. Οι παροχε΄ς αυτε΄ς χορηγου΄νται για λογαριασµο΄ του αρµο΄διου φορε΄α απο΄ τον φορε΄α του
το΄που διαµονη΄ς συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, ως εα΄ν οι ενδιαφερο΄µενοι η΄ταν
ασφαλισµε΄νοι δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς.
΄ ν σε ει΄δος για τις οποι΄ες, προκειµε΄νου να χορηγη2.
Η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει κατα΄λογο των παροχω
θου΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαµονη΄ς σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, απαιτει΄ται για πρακτικου΄ς λο΄γους προγενε΄στερη
συµφωνι΄α µεταξυ΄ του ενδιαφεροµε΄νου και του φορε΄α που χορηγει΄ την περι΄θαλψη.

Άρθρο 20
΄ ν σε ει΄δος  Έγκριση
Ταξι΄δι µε σκοπο΄ τη λη΄ψη παροχω
για την υποβολη΄ σε κατα΄λληλη θεραπει΄α εκτο΄ς του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας
1.
Εκτο΄ς αν α΄λλως προβλε΄πεται στον παρο΄ντα κανονισµο΄, ο ασφαλισµε΄νος που µεταβαι΄νει σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος προκειµε΄νου να του χορηγηθου΄ν παροχε΄ς σε ει΄δος κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαµονη΄ς του, πρε΄πει να ζητη΄σει
΄εγκριση απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α.
2.
Ο ασφαλισµε΄νος, ο οποι΄ος λαµβα΄νει την ΄εγκριση του αρµοδι΄ου φορε΄α για να µεταβει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
προκειµε΄νου να υποβληθει΄ στην κατα΄λληλη για την κατα΄σταση΄ του θεραπει΄α, λαµβα΄νει παροχε΄ς σε ει΄δος που
χορηγει΄, για λογαριασµο΄ του αρµο΄διου φορε΄α, ο φορε΄ας του το΄που διαµονη΄ς, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της
νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζει, ως εα΄ν η΄ταν ασφαλισµε΄νος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς. Η ΄εγκριση πρε΄πει να
χορηγει΄ται εφο΄σον η εν λο΄γω θεραπει΄α περιλαµβα΄νεται στις παροχε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατοικει΄ ο ενδιαφερο΄µενος και µια τε΄τοια θεραπει΄α δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να του παρασχεθει΄ εντο΄ς χρονικου΄ διαστη΄µατος ιατρικα΄ αιτιολογηµε΄νου, αφου΄ ληφθου΄ν υπο΄ψη η τρε΄χουσα κατα΄σταση της
υγει΄ας του και η πιθανη΄ εξε΄λιξη της ασθε΄νεια΄ς του.
3.

Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis, στα µε΄λη της οικογε΄νειας του ασφαλισµε΄νου.

4.
Αν τα µε΄λη της οικογε΄νειας του ασφαλισµε΄νου κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος, α΄λλο απο΄ το κρα΄τος µε΄λος στο
΄ ν, η
οποι΄ο κατοικει΄ ο ασφαλισµε΄νος, και το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος ΄εχει επιλε΄ξει απο΄δοση βα΄σει κατ’ αποκοπη΄ ποσω
΄ ν σε ει΄δος που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 βαρυ΄νει τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας των
δαπα΄νη των παροχω
µελω΄ν της οικογε΄νειας. Στην περι΄πτωση αυτη΄, για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 1, ως αρµο΄διος φορε΄ας θεω΄ ν της οικογε΄νειας.
ρει΄ται ο φορε΄ας του το΄που κατοικι΄ας των µελω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Άρθρο 21
Παροχε΄ς σε χρη΄µα
1.
Ο ασφαλισµε΄νος και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που κατοικου΄ν η΄ διαµε΄νουν στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους
α΄λλου απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος, δικαιου΄νται παροχε΄ς σε χρη΄µα απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει. Με συµφωνι΄α µεταξυ΄ του αρµο΄διου φορε΄α και του φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας
η΄ διαµονη΄ς, οι παροχε΄ς αυτε΄ς µπορου΄ν, ωστο΄σο, να καταβα΄λλονται απο΄ τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς σε βα΄ρος του αρµο΄διου φορε΄α συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους.
2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου προβλε΄πει ο΄τι ο υπολογισµο΄ς των
΄ ν σε χρη΄µα βασι΄ζεται στο µε΄σο εισο΄δηµα η΄ σε βα΄ση µε΄σης εισφορα΄ς, καθορι΄ζει αυτο΄ το µε΄σο εισο΄δηµα
παροχω
η΄ τη βα΄ση µε΄σης εισφορα΄ς, λαµβα΄νοντας αποκλειστικα΄ υπο΄ψη τα εισοδη΄µατα που ΄εχουν βεβαιωθει΄ η΄ τις βα΄σεις
εισφορα΄ς που εφαρµο΄ζονται κατα΄ τις περιο΄δους που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ την εν λο΄γω νοµοθεσι΄α.
3.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, του οποι΄ου η νοµοθεσι΄α προβλε΄πει ο΄τι ο υπολογισµο΄ς των
΄ ν σε χρη΄µα βασι΄ζεται στο κατ’ αποκοπη΄ εισο΄δηµα, λαµβα΄νει υπο΄ψη του αποκλειστικα΄ το κατ’ αποκοπη΄
παροχω
εισο΄δηµα η΄, εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, τον µε΄σο ο΄ρο των κατ’ αποκοπη΄ εισοδηµα΄των που αντιστοιχου΄ν στις περιο΄δους που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ τη νοµοθεσι΄α αυτη΄.
΄ σεις ο΄που η νοµοθεσι΄α που εφαρ4.
Οι παρα΄γραφοι 2 και 3 εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis, στις περιπτω
µο΄ζει ο αρµο΄διος φορε΄ας ορι΄ζει συγκεκριµε΄νη περι΄οδο αναφορα΄ς η οποι΄α αντιστοιχει΄, στη δεδοµε΄νη περι΄πτωση, εξ
ολοκλη΄ρου η΄ εν µε΄ρει, στις περιο΄δους που ΄εχει πραγµατοποιη΄σει ο ενδιαφερο΄µενος υπο΄ τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄
περισσοτε΄ρων α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.
Άρθρο 22
Αιτου΄ντες συ΄νταξη
1.
Ο ασφαλισµε΄νος ο οποι΄ος, µετα΄ την υποβολη΄ αι΄τησης συνταξιοδο΄τησης η΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της εξε΄ταση΄ς
της, παυ΄ει να δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους που η΄ταν τελευται΄α
αρµο΄διο, εξακολουθει΄ να δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο
κατοικει΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο αιτω΄ν συ΄νταξη πληροι΄ τις ασφαλιστικε΄ς προϋποθε΄σεις της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους
΄ ν σε ει΄δος στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας ισχυ΄ει και
µε΄λους που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2. Το δικαι΄ωµα παροχω
για τα µε΄λη της οικογε΄νειας του αιτου΄ντος συ΄νταξη.
2.
Οι παροχε΄ς σε ει΄δος βαρυ΄νουν τον φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους, το οποι΄ο, σε περι΄πτωση συνταξιοδο΄τησης,
καθι΄σταται αρµο΄διο δυνα΄µει των α΄ρθρων 23 ΄εως 25.

ΤΜΗΜΑ 2
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 23
∆ικαι΄ωµα για παροχε΄ς σε ει΄δος
δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας
Το προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν,
εκ των οποι΄ων το ΄ενα ει΄ναι το κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας, και δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας
΄ ς και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του, λαµβα΄νουν αυτε΄ς τις παροχη΄ς σε ει΄δος απο΄
του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους καθω
τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας και σε βα΄ρος του ως αν ο ενδιαφερο΄µενος η΄ταν συνταξιου΄χος του οποι΄ου η
συ΄νταξη καταβαλλο΄ταν αποκλειστικα΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄.
Άρθρο 24
΄ µατος για παροχε΄ς σε ει΄δος
Έλλειψη δικαιω
δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας
1.
Το προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν
µελω΄ν και το οποι΄ο δεν δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας,
ι και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του, εφο΄σον θα τις δικαιου΄ταν
λαµβα΄νει, παρα΄ ταυ΄τα, τις παροχε΄ς αυτε΄ς, για τον ΄διο
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δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους η΄ ενο΄ς τουλα΄χιστον εκ των κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι αρµο΄δια για τις
συντα΄ξεις του, εα΄ν κατοικου΄σε στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος. Οι παροχε΄ς σε ει΄δος χορηγου΄νται σε βα΄ρος του φορε΄α
που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2, απο΄ τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας, ως εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος δικαιου΄νταν
συ΄νταξη και παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.
΄ σεις που εµπι΄πτουν στην παρα΄γραφο 1, η δαπα΄νη των παροχω
΄ ν σε ει΄δος επιβαρυ΄νει τον φορε΄α
2.
Στις περιπτω
που προσδιορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τους ακο΄λουθους κανο΄νες:
α)

αν ο συνταξιου΄χος δικαιου΄ται τις παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς µο΄νο κρα΄τους µε΄λους, η
δαπα΄νη βαρυ΄νει τον αρµο΄διο φορε΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους,

β)

αν ο συνταξιου΄χος δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν,
το βα΄ρος της δαπα΄νης φε΄ρει ο αρµο΄διος φορε΄ας του κρα΄τους µε΄λους στη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου ει΄χε υπαχθει΄
ο ενδιαφερο΄µενος για το µεγαλυ΄τερο χρονικο΄ δια΄στηµα· ο΄ταν η εφαρµογη΄ αυτου΄ του κανο΄να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την επιβα΄ρυνση περισσοτε΄ρων φορε΄ων µε τις παροχε΄ς αυτε΄ς, το΄τε το βα΄ρος φε΄ρει ο φορε΄ας, ο οποι΄ος
εφαρµο΄ζει τη νοµοθεσι΄α στην οποι΄α ει΄χε υπαχθει΄ τελευται΄α ο συνταξιου΄χος.

Άρθρο 25
Συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν
α΄λλων απο΄ το κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας, ο΄ταν υπα΄ρχει
΄ ν σε ει΄δος στο τελευται΄ο αυτο΄ κρα΄τος µε΄λος
δικαι΄ωµα παροχω
Όταν το προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν
΄ ν σε ει΄δος δεν
µελω΄ν κατοικει΄ σε κρα΄τος µε΄λος, κατα΄ τη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου το δικαι΄ωµα λη΄ψης παροχω
υπο΄κειται σε προϋποθε΄σεις ασφα΄λισης η΄ µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, και δεν λαµβα΄νει συ΄νταξη
΄ ν σε ει΄δος που χορηγου΄νται στον ΄διο
απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος, η δαπα΄νη των παροχω
ι
και στα µε΄λη της
οικογε΄νεια΄ς του επιβαρυ΄νει τον φορε΄α ενο΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη που ει΄ναι αρµο΄δια για τις συντα΄ξεις, ο οποι΄ος
προσδιορι΄ζεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24, παρα΄γραφος 2, εφο΄σον, ο συνταξιου΄χος και τα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς
του θα δικαιου΄νταν τις παροχε΄ς αυτε΄ς εα΄ν κατοικου΄σαν στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.

Άρθρο 26
Κατοικι΄α µελω΄ν της οικογε΄νειας σε κρα΄τος µε΄λος
α΄λλο απο΄ εκει΄νο της κατοικι΄ας του συνταξιου΄χου
Τα µε΄λη της οικογε΄νειας προσω΄που το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄
΄ ν, τα οποι΄α κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ εκει΄νο στο οποι΄ο κατοικει΄ ο συνταπερισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω
ξιου΄χος, δικαιου΄νται παροχε΄ς σε ει΄δος απο΄ τον φορε΄α του το΄που της κατοικι΄ας τους συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
της νοµοθεσι΄ας την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, εφο΄σον ο συνταξιου΄χος δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους. Η δαπα΄νη επιβαρυ΄νει τον αρµο΄διο φορε΄α που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την ανα΄ληψη της
΄ ν σε ει΄δος που χορηγου΄νται στο συνταξιου΄χο στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του.
δαπα΄νης των παροχω

Άρθρο 27
∆ιαµονη΄ του συνταξιου΄χου η΄ των µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς του
σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας 
∆ιαµονη΄ στο αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος  Έγκριση
για κατα΄λληλη θεραπει΄α εκτο΄ς του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας
1.
Το α΄ρθρο 19 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, σε προ΄σωπο το οποι΄ο λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει
΄ ν και δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς
της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη που καταβα΄λλουν τη συ΄νταξη η΄ τις συντα΄ξεις του, η΄ στα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του, ο΄ταν
διαµε΄νουν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος κατοικι΄ας τους.
2.
Το α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 1 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, στα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, ο΄ταν διαµε΄νουν στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο βρι΄σκεται ο αρµο΄διος φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για
΄ ν σε ει΄δος που χορηγου΄νται στο συνταξιου΄χο στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του,
ανα΄ληψη της δαπα΄νης των παροχω
και το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος ΄εχει προβει΄ στην επιλογη΄ αυτη΄ και αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα IV.
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3.
Το α΄ρθρο 20 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, σε συνταξιου΄χο η΄/και στα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που
διαµε΄νουν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος κατοικι΄ας τους προκειµε΄νου να τους παρασχεθει΄ εκει΄ η κατα΄λληλη για την κατα΄σταση΄ τους θεραπει΄α.
΄ ν σε ει΄δος, που αναφε΄ρονται στις
4.
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πεται α΄λλως στην παρα΄γραφο 5, η δαπα΄νη των παροχω
παραγρα΄φους 1 ΄εως 3, βαρυ΄νει τον αρµο΄διο φορε΄α που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την ανα΄ληψη της δαπα΄νης των
΄ ν σε ει΄δος που χορηγου΄νται στο συνταξιου΄χο στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του.
παροχω
΄ ν σε ει΄δος που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 βαρυ΄νει τον φορε΄α του το΄που της
5.
Η δαπα΄νη των παροχω
κατοικι΄ας του συνταξιου΄χου η΄ των µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς του, εα΄ν τα προ΄σωπα αυτα΄ κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος
΄ ν βα΄σει κατ’ αποκοπη΄ ποσω
΄ ν. Στις περιπτω
΄ σεις αυτε΄ς, για τους
το οποι΄ο ΄εχει επιλε΄ξει την απο΄δοση των δαπανω
σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 3, ως αρµο΄διος φορε΄ας θεωρει΄ται ο φορε΄ας του το΄που κατοικι΄ας του συνταξιου΄χου η΄
των µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς του.

Άρθρο 28
Ειδικοι΄ κανο΄νες για τους συνταξιου΄χους µεθοριακου΄ς εργαζο΄µενους
1.
Ο µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος που συνταξιοδοτει΄ται, δικαιου΄ται σε περι΄πτωση ασθε΄νειας να εξακολουθη΄σει να
λαµβα΄νει παροχε΄ς σε ει΄δος στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που α΄σκησε τελευται΄α µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα,
εφο΄σον προ΄κειται για τη συνε΄χιση της θεραπει΄ας που α΄ρχισε στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος. Ως «συνε΄χιση της
θεραπει΄ας» νοει΄ται η συνεχιζο΄µενη διερευ΄νηση, δια΄γνωση και θεραπει΄α µιας ασθε΄νειας.
2.
Ο συνταξιου΄χος ο οποι΄ος, κατα΄ την τελευται΄α πενταετι΄α πριν απο΄ την πραγµατικη΄ ηµεροµηνι΄α συνταξιοδο΄τηση΄ς του λο΄γω γη΄ρατος η΄ αναπηρι΄ας, ασκου΄σε µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα ως µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος τουλα΄χιστον για δυ΄ο ΄ετη, δικαιου΄ται παροχε΄ς σε ει΄δος στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ασκου΄σε την εν λο΄γω
δραστηριο΄τητα ως µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος, εφο΄σον το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος και το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ο
΄ ν σε ει΄δος που χορηγου΄νται στο συνταξιου΄χο
αρµο΄διος φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την δαπα΄νη των παροχω
στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του, ΄εχουν κα΄νει αυτη΄ την επιλογη΄ και περιλαµβα΄νονται αµφο΄τεροι στο Παρα΄ρτηµα V.
3.
Η παρα΄γραφος 2 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, στα µε΄λη της οικογε΄νειας του πρω΄ην µεθοριακου΄ εργαζο΄µενου η΄ στους επιζω΄ντες του, εφο΄σον, κατα΄ τις περιο΄δους που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2, ει΄χαν δικαι΄ωµα
στις παροχε΄ς σε ει΄δος δυνα΄µει του α΄ρθρου 18, παρα΄γραφος 2, ΄εστω και εα΄ν ο µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος απεβι΄ωσε
πριν απο΄ την ΄εναρξη της συνταξιοδο΄τηση΄ς του, εφο΄σον ασκου΄σε µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα ως µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος επι΄ δυ΄ο ΄ετη τουλα΄χιστον κατα΄ την πενταετι΄α που προηγη΄θηκε του θανα΄του του.
4.
Οι παρα΄γραφοι 2 και 3 εφαρµο΄ζονται ΄εως ο΄του ο ενδιαφερο΄µενος υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους
λο΄γω της α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας.
΄ ν σε ει΄δος που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 ΄εως 3 βαρυ΄νει τον αρµο΄διο φορε΄α
5.
Η δαπα΄νη των παροχω
΄ ν σε ει΄δος που καταβα΄λλονται στο συνταξιου΄χο η΄
που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την καταβολη΄ της δαπα΄νης των παροχω
στους επιζω΄ντες του στα αντι΄στοιχα κρα΄τη µε΄λη της κατοικι΄ας τους.

Άρθρο 29
Παροχε΄ς σε χρη΄µα για συνταξιου΄χους
1.
Οι παροχε΄ς σε χρη΄µα καταβα΄λλονται σε προ΄σωπο που λαµβα΄νει συ΄νταξη η΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο βρι΄σκεται ο
΄ ν σε ει΄δος στο συνταξιου΄χο στο
αρµο΄διος φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για την καταβολη΄ της δαπα΄νης των παροχω
κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του. Το α΄ρθρο 21 εφαρµο΄ζεται mutatis mutandis.
2.

Η παρα΄γραφος 1 εφαρµο΄ζεται επι΄σης στα µε΄λη της οικογε΄νειας του συνταξιου΄χου.
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Άρθρο 30
Εισφορε΄ς απο΄ συνταξιου΄χους
1.
Ο φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους ο οποι΄ος ει΄ναι υπευ΄θυνος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζει για την
΄ ν για παροχε΄ς ασθε΄νειας, παροχε΄ς µητρο΄τητας και ισοδυ΄ναεπιβολη΄ κρατη΄σεων επι΄ των συντα΄ξεων, λο΄γω εισφορω
µες παροχε΄ς πατρο΄τητας, µπορει΄ να ζητη΄σει την ανα΄κτηση των κρατη΄σεων αυτω΄ν, που υπολογι΄ζονται συ΄µφωνα µε
τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει, µο΄νο στο βαθµο΄ που η δαπα΄νη για τις παροχε΄ς δυνα΄µει των α΄ρθρων 23 ΄εως
26 βαρυ΄νει τον φορε΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.
΄ σεις τις οποι΄ες αναφε΄ρει το α΄ρθρο 25, η χορη΄γηση παροχω
΄ ν ασθε΄νειας, παροχω
΄ ν µητρο΄2.
Όταν, στις περιπτω
΄ ν πατρο΄τητας, προϋποθε΄τει την πληρωµη΄ εισφορω
΄ ν η΄ παρεµφερω
΄ ν πληρωµω
΄ ν δυνα΄τητας και ισοδυ΄ναµων παροχω
µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατοικει΄ ο ενδιαφερο΄µενος συνταξιου΄χος, οι εισφορε΄ς αυτε΄ς δεν
καταβα΄λλονται δυνα΄µει της κατοικι΄ας αυτη΄ς.

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Γενικη΄ δια΄ταξη
Τα α΄ρθρα 23 ΄εως 30 δεν εφαρµο΄ζονται σε συνταξιου΄χο η΄ στα µε΄λη της οικογε΄νεια΄ς του που δικαιου΄νται παροχε΄ς
δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους βα΄σει της α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, ο ενδιαφερο΄µενος υπα΄γεται, για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου, στα α΄ρθρα 17 ΄εως 21.

Άρθρο 32
΄ µατος παροχω
΄ ν σε ει΄δος 
Ιερα΄ρχηση του δικαιω
Ειδικοι΄ κανο΄νες για το δικαι΄ωµα των µελω΄ν της οικογε΄νειας
για παροχε΄ς στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας
΄ ν σε ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους η΄ του παρο΄ντος Κεφα1.
Το αυτοτελε΄ς δικαι΄ωµα παροχω
΄ µατος προς παροχε΄ς που ΄εχουν µε΄λη της οικογε΄νειας. Ωστο΄σο, το παρα΄λαι΄ου προηγει΄ται του παρα΄γωγου δικαιω
΄ ν σε ει΄δος προηγει΄ται των αυτοτελω΄ν δικαιωµα΄των, ο΄ταν τα αυτοτελη΄ δικαιω
΄ µατα στο
γωγο δικαι΄ωµα παροχω
κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας υφι΄στανται α΄µεσα και µο΄νο βα΄σει της κατοικι΄ας του ενδιαφεροµε΄νου στο εν λο΄γω κρα΄τος
µε΄λος.
2.
Στην περι΄πτωση που τα µε΄λη της οικογε΄νειας του ασφαλισµε΄νου κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος, δυνα΄µει της
΄ ν σε ει΄δος δεν υπο΄κειται σε προϋποθε΄σεις ασφα΄λισης η΄ α΄σκησης
νοµοθεσι΄ας του οποι΄ου το δικαι΄ωµα παροχω
µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, οι παροχε΄ς σε ει΄δος βαρυ΄νουν τον αρµο΄διο φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους
ο΄που κατοικου΄ν, εα΄ν ο/η συ΄ζυγος η΄ το προ΄σωπο το οποι΄ο ει΄ναι επιφορτισµε΄νο µε τη φροντι΄δα των τε΄κνων του
ασφαλισµε΄νου ασκει΄ µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος η΄ λαµβα΄νει συ΄νταξη απο΄
το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος βα΄σει της α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας.

Άρθρο 33
Παροχε΄ς σε ει΄δος εξαιρετικη΄ς σηµασι΄ας
1.
Ο ασφαλισµε΄νος η΄ µε΄λος της οικογε΄νεια΄ς του που δικαιου΄ται τεχνητα΄ µε΄λη, µεγα΄λα βοηθητικα΄ µηχανη΄µατα
η΄ α΄λλες παροχε΄ς σε ει΄δος εξαιρετικη΄ς σηµασι΄ας, τις οποι΄ες ΄εχει αναγνωρι΄σει ο φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους πριν
ασφαλισθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζεται απο΄ τον φορε΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, λαµβα΄νει τις παρο΄ του φορε΄α, ακο΄µη και εα΄ν αυτε΄ς χορηγου΄νται αφου΄ το συγκεκριµε΄νο προ΄σωπο ΄εχει
χε΄ς αυτε΄ς σε βα΄ρος του πρω
η΄δη ασφαλισθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζει ο δευ΄τερος φορε΄ας.
2.

΄ ν που εµπι΄πτουν στην παρα΄γραφο 1.
Η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τον κατα΄λογο των παροχω
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Άρθρο 34
΄ ν µακροχρο΄νιας φροντι΄δας
Συρροη΄ παροχω
΄ ν µακροχρο΄νιας φροντι΄δας που πρε΄πει να εξοµοιωθου΄ν προς παροχε΄ς ασθε΄νειας
1.
Όταν ο δικαιου΄χος παροχω
΄ ς, παρε΄χονται απο΄ το κρα΄τος µε΄λος το οποι΄ο ει΄ναι δυνα΄µει του α΄ρθρου 21 η΄ του α΄ρθρου 29 αρµο΄διο
και, συνεπω
για τις παροχε΄ς σε χρη΄µα, δικαιου΄ται, ταυτο΄χρονα, να ζητη΄σει παροχε΄ς σε ει΄δος, για τον ΄διο
ι
σκοπο΄, απο΄ φορε΄α
του το΄που κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, κατ’ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου, και ο φορε΄ας
΄ σει τη δαπα΄νη αυτω΄ν των παροχω
΄ ν σε ει΄δος, δυνα΄µει
του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους υποχρεου΄ται επι΄σης να αποδω
΄ ν, µε τον
του α΄ρθρου 35, εφαρµο΄ζεται η γενικη΄ δια΄ταξη του α΄ρθρου 10 για το απαρα΄δεκτο της συρροη΄ς παροχω
΄ ν σε
εξη΄ς µο΄νο περιορισµο΄: εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος ζητη΄σει και λα΄βει τις παροχε΄ς σε ει΄δος, το ποσο΄ των παροχω
΄ νεται κατα΄ το ποσο΄ της παροχη΄ς σε ει΄δος που ζητη΄θηκε η΄ µπορου΄σε να ζητηθει΄ απο΄ τον φορε΄α του
χρη΄µα µειω
΄ σει τη δαπα΄νη.
πρω΄του κρα΄τους µε΄λους που υποχρεου΄ται να αποδω
΄ ν σε χρη΄µα και σε ει΄δος που καλυ΄πτονται απο΄
2.
Η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τον κατα΄λογο των παροχω
την παρα΄γραφο 1.
3.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη η΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν διαφορετικα΄ η΄ συµπληρωµατικα΄ µε΄τρα, τα οποι΄α ο΄µως δεν θα ει΄ναι λιγο΄τερο ευνοϊκα΄ για τους ενδιαφεροµε΄νους απο΄ τις αρχε΄ς που
εκτι΄θενται στην παρα΄γραφο 1.

Άρθρο 35
Αποδο΄σεις µεταξυ΄ φορε΄ων
1.
Οι παροχε΄ς σε ει΄δος που χορηγου΄νται απο΄ τον φορε΄α ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους για λογαριασµο΄ του φορε΄α
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους δυνα΄µει του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου, αποδι΄δονται στο ακε΄ραιο.
2.
Οι αποδο΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 καθορι΄ζονται και πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις
΄ ν των πραγµατιρυθµι΄σεις που προβλε΄πονται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς, ει΄τε µε την προσκο΄µιση δικαιολογητικω
΄ ν δαπανω
΄ ν ει΄τε βα΄σει κατ’ αποκοπη΄ ποσω
΄ ν για τα κρα΄τη µε΄λη των οποι΄ων οι νοµοθετικε΄ς η΄ διοικητικε΄ς δοµε΄ς
κω
΄ ν δαπανω
΄ ν.
δεν επιτρε΄πουν την απο΄δοση βα΄σει των πραγµατικω
3.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη και οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους µπορου΄ν να προβλε΄πουν α΄λλες µεθο΄δους
απο΄δοσης η΄ να παραιτηθου΄ν απο΄ κα΄θε απο΄δοση µεταξυ΄ των φορε΄ων που εµπι΄πτουν στη δικαιοδοσι΄α τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Άρθρο 36
΄ ν σε ει΄δος και σε χρη΄µα
∆ικαι΄ωµα παροχω
1.
Με την επιφυ΄λαξη τυχο΄ν ευνοϊκο΄τερων διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου, τα α΄ρθρα 17,
΄ ν για εργατικα΄ ατυχη΄µατα
18, παρα΄γραφος 1, 19, παρα΄γραφος 1 και 20, παρα΄γραφος 1 ισχυ΄ουν και επι΄ παροχω
η΄ επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες.
2.
Το προ΄σωπο που υπε΄στη εργατικο΄ ατυ΄χηµα η΄ προσεβλη΄θη απο΄ επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια και κατοικει΄ η΄
΄ν
διαµε΄νει σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος, δικαιου΄ται τις κατα΄ τις ρυθµι΄σεις περι΄ εργατικω
΄ ν ασθενειω
΄ ν ειδικε΄ς παροχε΄ς σε ει΄δος, τις οποι΄ες αναλαµβα΄νει, για λογαριασµο΄ του
ατυχηµα΄των και επαγγελµατικω
αρµο΄διου φορε΄α, ο φορε΄ας του το΄που κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, ως εα΄ν η΄ταν ασφαλισµε΄νος ο ενδιαφερο΄µενος υπο΄ τη νοµοθεσι΄α αυτη΄.
3.

΄ ν που εµπι΄πτουν στο παρο΄ν Κεφα΄λαιο.
Το α΄ρθρο 21 ισχυ΄ει και επι΄ παροχω
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Άρθρο 37
Έξοδα µεταφορα΄ς
1.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου προβλε΄πει την κα΄λυψη των εξο΄δων µεταφορα΄ς προσω΄που που υπε΄στη εργατικο΄ ατυ΄χηµα η΄ πα΄σχει απο΄ επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια ει΄τε ΄εως την κατοικι΄α του ει΄τε
΄εως το νοσοκοµει΄ο, αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα αυτα΄ και ΄εως το αντι΄στοιχο σηµει΄ο εντο΄ς του α΄λλου κρα΄τους µε΄λους
στο οποι΄ο κατοικει΄ το εν λο΄γω προ΄σωπο, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ο φορε΄ας αυτο΄ς χορηγει΄ προηγουµε΄νως α΄δεια
για τη µεταφορα΄ αυτη΄, λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη τους λο΄γους που την δικαιολογου΄ν. Η α΄δεια αυτη΄ δεν
απαιτει΄ται στην περι΄πτωση µεθοριακου΄ εργαζο΄µενου.
2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου προβλε΄πει την κα΄λυψη των εξο΄δων µεταφορα΄ς της σορου΄ θυ΄µατος εργατικου΄ ατυχη΄µατος ΄εως τον το΄πο ενταφιασµου΄ του, αναλαµβα΄νει και τα ΄εξοδα µεταφορα΄ς της σορου΄ ΄εως τον το΄πο ενταφιασµου΄ εντο΄ς του α΄λλου κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατοικου΄σε το εν λο΄γω
προ΄σωπο κατα΄ τη στιγµη΄ του ατυχη΄µατος, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει.

Άρθρο 38
Παροχε΄ς για επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια
σε περι΄πτωση που το προ΄σωπο που πα΄σχει απο΄ την ασθε΄νεια
΄εχει εκτεθει΄ στον ΄διο
ι
κι΄νδυνο σε πλει΄ονα κρα΄τη µε΄λη
Εα΄ν το προ΄σωπο που προσεβλη΄θη απο΄ επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια ασκου΄σε, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, δραστηριο΄τητα δυναµε΄νη ως εκ της φυ΄σεω΄ς της να προκαλε΄σει τη συγκεκριµε΄νη ασθε΄νεια,
οι παροχε΄ς που µπορου΄ν να διεκδικη΄σουν ο πα΄σχων η΄ οι επιζω΄ντες του χορηγου΄νται αποκλειστικα΄ συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α του τελευται΄ου απο΄ τα εν λο΄γω κρα΄τη µε΄λη της οποι΄ας πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις.

Άρθρο 39
Επιδει΄νωση επαγγελµατικη΄ς ασθε΄νειας
Σε περι΄πτωση επιδει΄νωσης επαγγελµατικη΄ς ασθε΄νειας, για την οποι΄α ο πα΄σχων απο΄ την ασθε΄νεια ΄ελαβε η΄ λαµβα΄νει
παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους, ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
α)

Εφο΄σον ο ενδιαφερο΄µενος, αφο΄του α΄ρχισε να λαµβα΄νει τις παροχε΄ς, δεν α΄σκησε συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
΄ σει τη
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα ικανη΄ να προκαλε΄σει η΄ να επιδεινω
συγκεκριµε΄νη ασθε΄νεια, ο αρµο΄διος φορε΄ας του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους αναλαµβα΄νει τη δαπα΄νη των παρο΄ ν συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την επιδει΄νωση,
χω

β)

εφο΄σον ο ενδιαφερο΄µενος, αφο΄του α΄ρχισε να λαµβα΄νει τις παροχε΄ς, εξακολου΄θησε να ασκει΄ δραστηριο΄τητα
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, ο αρµο΄διος φορε΄ας του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους αναλαµ΄ ν συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζει χωρι΄ς να λαµβα΄νει υπο΄ψη την
βα΄νει τη δαπα΄νη των παροχω
επιδει΄νωση. Ο αρµο΄διος φορε΄ας του δευ΄τερου κρα΄τους µε΄λους χορηγει΄ στον ενδιαφερο΄µενο ΄ενα συµπληρω΄ ν που οφει΄λονται µετα΄ την επιδει΄µατικο΄ ποσο΄, το υ΄ψος του οποι΄ου ισου΄ται προς τη διαφορα΄ των παροχω
νωση και εκει΄νων οι οποι΄ες συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, θα οφει΄λονταν πριν απο΄ την
επιδει΄νωση, εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος επλη΄τετο απο΄ τη συγκεκριµε΄νη ασθε΄νεια υπο΄ τη νοµοθεσι΄α του εν λο΄γω
κρα΄τους µε΄λους,

γ)

οι κανο΄νες περι΄ µει΄ωσης, αναστολη΄ς η΄ κατα΄ργησης που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς κρα΄τους
΄ ν συ΄µφωνα µε
µε΄λους, δεν ισχυ΄ουν για τα προ΄σωπα που λαµβα΄νουν παροχε΄ς απο΄ φορει΄ς δυ΄ο κρατω΄ν µελω
το στοιχει΄ο β).

Άρθρο 40
΄ν
Κανο΄νες για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ιδιοµορφι΄ες ορισµε΄νων νοµοθεσιω
1.
Εα΄ν, στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο κατοικει΄ η΄ διαµε΄νει ο ενδιαφερο΄µενος, δεν υφι΄σταται ασφα΄λιση κατα΄ των
΄ ν ατυχηµα΄των η΄ των επαγγελµατικω
΄ ν ασθενειω
΄ ν η΄ υφι΄σταται µεν, αλλα΄ δεν προβλε΄πει υπευ΄θυνο φορε΄α
εργατικω
΄ ν σε ει΄δος, οι παροχε΄ς αυτε΄ς χορηγου΄νται απο΄ τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας η΄
για την καταβολη΄ παροχω
΄ ν σε ει΄δος σε περι΄πτωση ασθε΄νειας.
διαµονη΄ς, ο οποι΄ος ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη χορη΄γηση των παροχω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν ατυχηµα΄των η΄ των επαγγελµατικω
΄ ν ασθενειω
΄ ν στο αρµο΄διο
2.
Εα΄ν δεν υπα΄ρχει ασφα΄λιση κατα΄ των εργατικω
κρα΄τος µε΄λος, παρ’ ο΄λα αυτα΄ εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου σχετικα΄ µε τις παροχε΄ς σε
προ΄σωπα τα οποι΄α δικαιου΄νται παροχε΄ς σε ει΄δος σε περι΄πτωση ασθε΄νειας, µητρο΄τητας η΄ ισοδυ΄ναµης πατρο΄τητας
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους, εα΄ν το προ΄σωπο υπε΄στη εργατικο΄ ατυ΄χηµα η΄ πα΄σχει απο΄
επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια ενο΄σω κατοικει΄ η΄ διαµε΄νει σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Η δαπα΄νη βαρυ΄νει τον φορε΄α που ει΄ναι
αρµο΄διος για τις παροχε΄ς εις ει΄δος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους.
3.
Το α΄ρθρο 5 εφαρµο΄ζεται στον αρµο΄διο φορε΄α κρα΄τους µε΄λους ο΄σον αφορα΄ την ισοδυναµι΄α εργατικω΄ν
΄ ν ασθενειω
΄ ν που συνε΄βησαν η΄ διαπιστω
΄ θηκαν σε µεταγενε΄στερο στα΄διο δυνα΄µει
ατυχηµα΄των και επαγγελµατικω
΄ µατος σε παροτης νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους κατα΄ την εκτι΄µηση του βαθµου΄ ανικανο΄τητας, του δικαιω
χε΄ς η΄ του σχετικου΄ ποσου΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
α)

καµι΄α αποζηµι΄ωση δεν οφει΄λεται προκειµε΄νου για εργατικα΄ ατυχη΄µατα η΄ επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες που συνε΄΄ θηκαν σε προγενε΄στερο στα΄διο συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, και
βησαν η΄ διαπιστω

β)

καµι΄α αποζηµι΄ωση δεν οφει΄λεται προκειµε΄νου για εργατικα΄ ατυχη΄µατα η΄ επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες που συνε΄΄ θηκαν σε µεταγενε΄στερο στα΄διο, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, υπο΄
βησαν η΄ διαπιστω
΄ θηκε το εργατικο΄ ατυ΄χηµα η΄ η επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια.
την οποι΄α συνε΄βη η΄ διαπιστω

Άρθρο 41
Αποδο΄σεις µεταξυ΄ φορε΄ων
1.
Το α΄ρθρο 35 εφαρµο΄ζεται επι΄σης στις παροχε΄ς που εµπι΄πτουν στο παρο΄ν Κεφα΄λαιο και η απο΄δοση γι΄νεται
΄ ν δαπανω
΄ ν.
µο΄νο βα΄σει των πραγµατικω
2.
∆υ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη η΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους, µπορου΄ν να προβλε΄πουν α΄λλες µεθο΄δους απο΄δοσης η΄ να παραιτου΄νται απο΄ αποδο΄σεις µεταξυ΄ των φορε΄ων υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Άρθρο 42
∆ικαι΄ωµα επιδοµα΄των ο΄ταν ο θα΄νατος επε΄ρχεται,
η΄ ο΄ταν ο δικαιου΄χος κατοικει΄, σε κρα΄τος µε΄λος
α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος
΄ σει σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο
1.
Όταν ο ασφαλισµε΄νος η΄ µε΄λος της οικογε΄νεια΄ς του αποβιω
κρα΄τος µε΄λος, ο θα΄νατος θεωρει΄ται ο΄τι επη΄λθε στο αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος.
2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας υποχρεου΄ται να χορηγει΄ επιδο΄µατα θανα΄του που καταβα΄λλονται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζει, ακο΄µη και εα΄ν ο δικαιου΄χος κατοικει΄ σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος.
3.
Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 εφαρµο΄ζονται επι΄σης ο΄ταν ο θα΄νατος οφει΄λεται σε εργατικο΄ ατυ΄χηµα η΄ σε επαγγελµατικη΄ ασθε΄νεια.

Άρθρο 43
΄ ν σε περι΄πτωση θανα΄του συνταξιου΄χου
Χορη΄γηση παροχω
1.
Σε περι΄πτωση θανα΄του συνταξιου΄χου ο οποι΄ος δικαιου΄ταν συ΄νταξη δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους
΄ ν, εφο΄σον ο εν λο΄γω συνταξιου΄χος κατοιη΄ συντα΄ξεις δυνα΄µει των νοµοθεσιω΄ν δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω
κου΄σε σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος µε΄λος του φορε΄α ο οποι΄ος ει΄ναι υπευ΄θυνος για την καταβολη΄ της
΄ ν που χορηγου΄νται δυνα΄µει των α΄ρθρων 24 και 25, οι καταβλητε΄ες παροχε΄ς θανα΄του δυνα΄δαπα΄νης των παροχω
µει της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζεται απο΄ τον φορε΄α αυτο΄, χορηγου΄νται σε βα΄ρος του, ως εα΄ν κατοικου΄σε ο
συνταξιου΄χος κατα΄ τη χρονικη΄ στιγµη΄ του θανα΄του του στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ευρι΄σκεται ο φορε΄ας αυτο΄ς.
2.

Η παρα΄γραφος 1 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, στα µε΄λη της οικογε΄νειας του συνταξιου΄χου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Άρθρο 44
Προ΄σωπα υπαγο΄µενα αποκλειστικα΄ σε νοµοθεσι΄ες τυ΄που Α
1.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, ως «νοµοθεσι΄α τυ΄που Α» νοει΄ται κα΄θε νοµοθεσι΄α, συ΄µφωνα µε
΄ ν αναπηρι΄ας ει΄ναι ανεξα΄ρτητο απο΄ τη δια΄ρκεια των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄ κατοιτην οποι΄α το ποσο΄ των παροχω
κι΄ας και η οποι΄α ΄εχει καταχωρηθει΄ απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος στο Παρα΄ρτηµα VI, και ως «νοµοθεσι΄α τυ΄που Β»
νοει΄ται κα΄θε α΄λλη νοµοθεσι΄α.
2.
Το προ΄σωπο, το οποι΄ο ΄εχει υπαχθει΄ διαδοχικα΄ η΄ κατα΄ περιο΄δους στις νοµοθεσι΄ες δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων
΄ ν και ΄εχει πραγµατοποιη΄σει περιο΄δους ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας αποκλειστικα΄ δυνα΄µει νοµοθεσιω΄ν
κρατω΄ν µελω
τυ΄που Α, δικαιου΄ται παροχε΄ς µο΄νο απο΄ το φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου η νοµοθεσι΄α εφαρµοζο΄ταν
κατα΄ τη στιγµη΄ της επε΄λευσης της ανικανο΄τητας προς εργασι΄α, µε επακο΄λουθο την αναπηρι΄α, αφου΄ ληφθει΄
υπο΄ψη, εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, το α΄ρθρο 45, και λαµβα΄νει τις εν λο΄γω παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α αυτη΄.
3.
Ο ενδιαφερο΄µενος, ο οποι΄ος δεν δικαιου΄ται παροχε΄ς δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2, λαµβα΄νει τις παροχε΄ς τις
οποι΄ες δικαιου΄ται ακο΄µη δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη, εφο΄σον ει΄ναι
αναγκαι΄ο, το α΄ρθρο 45.
4.
Εα΄ν η νοµοθεσι΄α, η οποι΄α αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 η΄ 3, περιλαµβα΄νει κανο΄νες µει΄ωσης, αναστολη΄ς η΄
΄ ν αναπηρι΄ας σε περι΄πτωση συρροη΄ς µε α΄λλα εισοδη΄µατα η΄ παροχε΄ς διαφορετικη΄ς φυ΄σης,
κατα΄ργησης των παροχω
κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 53, παρα΄γραφος 2, το α΄ρθρο 53, παρα΄γραφος 3 και το α΄ρθρο 55, παρα΄γραφος 3,
εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis.

Άρθρο 45
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τον συνυπολογισµο΄ των περιο΄δων
Ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου εξαρτα΄ την απο΄κτηση, διατη΄ρηση η΄ ανα΄κτηση του
΄ µατος σε παροχε΄ς απο΄ την πραγµατοποι΄ηση περιο΄δων ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας, εφαρµο΄ζει, εφο΄σον απαιτει΄δικαιω
ται, το α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος 1, mutatis mutandis.

Άρθρο 46
Προ΄σωπα υπαγο΄µενα ει΄τε αποκλειστικα΄ σε νοµοθεσι΄ες τυ΄που Β
ει΄τε σε νοµοθεσι΄ες του τυ΄που Α και του τυ΄που Β
1.
Το προ΄σωπο, το οποι΄ο ΄εχει υπαχθει΄ διαδοχικα΄ η΄ κατα΄ περιο΄δους στις νοµοθεσι΄ες δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων
΄ ν, απο΄ τις οποι΄ες η µι΄α τουλα΄χιστον δεν ει΄ναι τυ΄που Α, δικαιου΄ται παροχε΄ς συ΄µφωνα µε το Κεφα΄λαιο
κρατω΄ν µελω
5, το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η παρα΄γραφος 3.
2.
Ωστο΄σο, εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει υπαχθει΄ αρχικα΄ σε νοµοθεσι΄α τυ΄που Β και εν συνεχει΄α περιε΄ρχεται σε
ανικανο΄τητα προς εργασι΄α, µε επακο΄λουθο την αναπηρι΄α, ενω΄ υπα΄γεται σε νοµοθεσι΄α τυ΄που Α, λαµβα΄νει παροχε΄ς
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 44, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:


πληροι΄ τους ο΄ρους αποκλειστικα΄ και µο΄νο της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς η΄ α΄λλης του ΄διου
ι
τυ΄που, αφου΄ ληφθει΄
υπο΄ψη, εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, το α΄ρθρο 45, χωρι΄ς, ο΄µως, να απαιτει΄ται προσφυγη΄ σε περιο΄δους ασφα΄λισης
η΄ κατοικι΄ας οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει νοµοθεσι΄ας τυ΄που Β, και



δεν εγει΄ρει οποιαδη΄ποτε αξι΄ωση για παροχε΄ς γη΄ρατος, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη το α΄ρθρο 50 παρα΄γραφος 1.

3.
Η απο΄φαση, η οποι΄α λαµβα΄νεται απο΄ τον φορε΄α κρα΄τους µε΄λους ως προς το βαθµο΄ αναπηρι΄ας του ενδιαφεροµε΄νου, δεσµευ΄ει τον φορε΄α κα΄θε α΄λλου ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους µε΄λους, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η συµ΄ ν µε τον βαθµο΄ αναπηρι΄ας ο΄ρων, µεταξυ΄ των νοµοθεσιω
΄ ν αυτω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν, αναγνωρι΄φωνι΄α των σχετικω
ζεται στο Παρα΄ρτηµα VII.
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Άρθρο 47
Επιδει΄νωση της αναπηρι΄ας
1.
Σε περι΄πτωση επιδει΄νωσης της αναπηρι΄ας, για την οποι΄α ΄ενα προ΄σωπο λαµβα΄νει παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η επιδει΄νωση:
α)

οι παροχε΄ς χορηγου΄νται συ΄µφωνα µε το Κεφα΄λαιο 5, που εφαρµο΄ζεται mutatis mutandis,

β)

ωστο΄σο, εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει υπαχθει΄ σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερες νοµοθεσι΄ες τυ΄που Α και απο΄ το΄τε που
λαµβα΄νει παροχε΄ς δεν ΄εχει υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, η παροχη΄ χορηγει΄ται συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 44 παρα΄γραφος 2.

΄ ν, οι οποι΄ες οφει΄λονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, ει΄ναι
2.
Εα΄ν το συνολικο΄ ποσο΄ της η΄ των παροχω
κατω΄τερο του ποσου΄ της παροχη΄ς την οποι΄α ελα΄µβανε ο ενδιαφερο΄µενος εις βα΄ρος του προηγου΄µενου οφειλε΄τη
΄ ν.
φορε΄α, ο φορε΄ας αυτο΄ς πρε΄πει να καταβα΄λλει συµπλη΄ρωµα, ΄σο
ι προς τη διαφορα΄ µεταξυ΄ των εν λο΄γω δυ΄ο ποσω
΄ ν σε βα΄ρος φορε΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, ο αρµο΄διος
3.
Εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος δεν ΄εχει δικαι΄ωµα παροχω
φορε΄ας του προγενε΄στερα αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους πρε΄πει να χορηγει΄ τις παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η επιδει΄νωση, και εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, το α΄ρθρο 45.

Άρθρο 48
΄ ν αναπηρι΄ας σε παροχε΄ς γη΄ρατος
Μετατροπη΄ των παροχω
1.
Οι παροχε΄ς αναπηρι΄ας µετατρε΄πονται, ενδεχοµε΄νως, σε παροχε΄ς γη΄ρατος υπο΄ τους ο΄ρους οι οποι΄οι προβλε΄πονται απο΄ την η΄ τις νοµοθεσι΄ες δυνα΄µει των οποι΄ων ΄εχουν χορηγηθει΄ και συ΄µφωνα µε το Κεφα΄λαιο 5.
2.
Εα΄ν ΄ενα προ΄σωπο, το οποι΄ο λαµβα΄νει παροχε΄ς αναπηρι΄ας, δυ΄ναται να αξιω΄σει παροχε΄ς γη΄ρατος δυνα΄µει της
νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 50, κα΄θε φορε΄ας ο οποι΄ος
ευθυ΄νεται για παροχε΄ς αναπηρι΄ας δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους εξακολουθει΄ να καταβα΄λλει στο προ΄σωπο αυτο΄ τις παροχε΄ς αναπηρι΄ας τις οποι΄ες δικαιου΄ται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, ΄εως τη
στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α δυ΄ναται η παρα΄γραφος 1 να εφαρµοσθει΄ για τον φορε΄α αυτο΄, η΄, α΄λλως, καθ’ ο΄σο χρονικο΄
δια΄στηµα ο ενδιαφερο΄µενος πληροι΄ τους ο΄ρους, οι οποι΄οι απαιτου΄νται για τις παροχε΄ς αυτε΄ς.
3.
Όταν οι παροχε΄ς αναπηρι΄ας, οι οποι΄ες ΄εχουν χορηγηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 44, µετατραπου΄ν σε παροχε΄ς γη΄ρατος και ο ενδιαφερο΄µενος δεν πληροι΄ ακο΄µη τους οριζο΄µενους
΄ ν αυτω΄ν, ο
απο΄ τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη ο΄ρους για τη λη΄ψη των παροχω
ενδιαφερο΄µενος λαµβα΄νει παροχε΄ς αναπηρι΄ας απο΄ αυτο΄ η΄ αυτα΄ τα κρα΄τη µε΄λη, απο΄ την ηµεροµηνι΄α της µετατροπη΄ς.
΄ ν αυτω΄ν διε΄πεται απο΄ το Κεφα΄λαιο 5, ως εα΄ν η΄ταν το κεφα΄λαιο αυτο΄ εφαρµοστε΄ο κατα΄
Η χορη΄γηση των παροχω
τη στιγµη΄ της επε΄λευσης της ανικανο΄τητας προς εργασι΄α, µε επακο΄λουθο την αναπηρι΄α, ΄εως τη στιγµη΄ κατα΄ την
οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος πληροι΄ τους απαιτου΄µενους απο΄ την η΄ τις εν λο΄γω νοµοθεσι΄ες ο΄ρους, για να ΄εχει
δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς γη΄ρατος, η΄, εα΄ν δεν προβλε΄πεται τε΄τοια µετατροπη΄, για ο΄σο χρονικο΄ δια΄στηµα δικαιου΄ται
΄ ν αυτω΄ν.
παροχε΄ς αναπηρι΄ας δυνα΄µει της η΄ των νοµοθεσιω
4.
Οι παροχε΄ς αναπηρι΄ας, οι οποι΄ες χορηγου΄νται δυνα΄µει του α΄ρθρου 44, υπολογι΄ζονται εκ νε΄ου συ΄µφωνα µε
το Κεφα΄λαιο 5, απο΄ τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α ο δικαιου΄χος πληροι΄ τους ο΄ρους για παροχε΄ς αναπηρι΄ας δυνα΄µει
νοµοθεσι΄ας τυ΄που Β η΄ για ο΄σο χρονικο΄ δια΄στηµα λαµβα΄νει παροχε΄ς γη΄ρατος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους.

Άρθρο 49
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους
Τα α΄ρθρα 6 και 44, 46, 47, 48 και το α΄ρθρο 60, παρα΄γραφοι 2 και 3, εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis, στα
προ΄σωπα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ ειδικο΄ συ΄στηµα για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους.

30.4.2004

30.4.2004
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ

Άρθρο 50
Γενικε΄ς διατα΄ξεις
΄ ν, στο πλαι΄σιο ο΄λων των
1.
Όλοι οι αρµο΄διοι φορει΄ς προβαι΄νουν στη διαδικασι΄α εκκαθα΄ρισης των παροχω
΄ ν, στις οποι΄ες ΄εχει υπαχθει΄ ο ενδιαφερο΄µενος, απο΄ τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α ΄εχει
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω
υποβληθει΄ αι΄τηση εκκαθα΄ρισης, εκτο΄ς εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος ζητη΄σει ρητα΄ την αναβολη΄ της εκκαθα΄ρισης των
΄ ν γη΄ρατος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω
΄ ν.
παροχω
2.
Εα΄ν, σε µι΄α δεδοµε΄νη στιγµη΄, ο ενδιαφερο΄µενος δεν πληροι΄ η΄ δεν πληροι΄ πλε΄ον τους ο΄ρους, που ορι΄ζουν
ο΄λες οι νοµοθεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν στις οποι΄ες ει΄χε υπαχθει΄, οι φορει΄ς οι οποι΄οι εφαρµο΄ζουν νοµοθεσι΄α της
οποι΄ας οι ο΄ροι πληρου΄νται δεν λαµβα΄νουν υπο΄ψη, ο΄ταν προβαι΄νουν στον υπολογισµο΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 52,
΄ ν των οποι΄ων
παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο α) η΄ β), τις περιο΄δους οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει νοµοθεσιω
οι ο΄ροι δεν πληρου΄νται η΄ δεν πληρου΄νται πλε΄ον, εφο΄σον του΄το ΄εχει ως αποτε΄λεσµα ΄ενα χαµηλο΄τερο ποσο΄ παροχη΄ς.
3.
Η παρα΄γραφος 2 εφαρµο΄ζεται, mutatis mutandis, εφο΄σον ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει ζητη΄σει ρητα΄ την ανα΄ ν γη΄ρατος.
βολη΄ της εκκαθα΄ρισης µιας η΄ περισσοτε΄ρων παροχω
4.
Νε΄ος υπολογισµο΄ς πραγµατοποιει΄ται αυτεπα΄γγελτα, απο΄ τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α πληρου΄νται οι ο΄ροι οι
οποι΄οι απαιτου΄νται στο πλαι΄σιο α΄λλων νοµοθεσιω΄ν, η΄ εφο΄σον ο ενδιαφερο΄µενος ζητει΄ την εκκαθα΄ριση παροχη΄ς
γη΄ρατος η οποι΄α ΄εχει αναβληθει΄ συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, εκτο΄ς εα΄ν οι περι΄οδοι οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ α΄λλες νοµοθεσι΄ες ΄εχουν η΄δη ληφθει΄ υπο΄ψη συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 η΄ 3.

Άρθρο 51
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τον συνυπολογισµο΄ περιο΄δων
΄ ν υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι περι΄οδοι
1.
Εα΄ν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους εξαρτα΄ τη χορη΄γηση ορισµε΄νων παροχω
ασφα΄λισης ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ αποκλειστικα΄ σε συγκεκριµε΄νη µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα η΄ επα΄γγελµα, για τα οποι΄α ισχυ΄ει ειδικο΄ συ΄στηµα που εφαρµο΄ζεται σε προ΄σωπα τα οποι΄α ασκου΄ν µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄
δραστηριο΄τητα, ο αρµο΄διος φορε΄ας του κρα΄τους αυτου΄ λαµβα΄νει υπο΄ψη περιο΄δους οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µο΄νο εα΄ν ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο αντι΄στοιχου
συστη΄µατος η΄, ελλει΄ψει τε΄τοιου, στο ΄διο
ι
επα΄γγελµα η΄, κατα΄ περι΄πτωση, στην ΄δια
ι
µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα.
Εα΄ν, αφου΄ ληφθου΄ν υπο΄ψη οι περι΄οδοι οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο, ο ενδιαφερο΄µενος
δεν πληροι΄ τους απαιτου΄µενους ο΄ρους για να λα΄βει τις εν λο΄γω παροχε΄ς στα πλαι΄σια ειδικου΄ συστη΄µατος, οι
΄ ν του γενικου΄ συστη΄µατος η΄, ελλει΄ψει τε΄τοιου,
περι΄οδοι αυτε΄ς λαµβα΄νονται υπο΄ψη για τη χορη΄γηση των παροχω
΄ νακτες εργαζοµε΄νους η΄ τους
του συστη΄µατος το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, για τους χειρω
υπαλλη΄λους γραφει΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο ενδιαφερο΄µενος ει΄χε υπαχθει΄ σε κα΄ποιο απο΄ τα συστη΄µατα αυτα΄.
2.
Οι περι΄οδοι ασφα΄λισης, οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο ειδικου΄ συστη΄µατος κρα΄τους µε΄λους,
΄ ν δυνα΄µει του γενικου΄ συστη΄µατος η΄, ελλει΄ψει τε΄τοιου, του συστη΄λαµβα΄νονται υπο΄ψη για τη χορη΄γηση παροχω
΄ νακτες εργαζοµε΄νους η΄ τους υπαλλη΄λους
µατος το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, για τους χειρω
γραφει΄ου, α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει υπαχθει΄ σε κα΄ποιο απο΄ τα συστη΄µατα
αυτα΄, ακο΄µη και εα΄ν οι εν λο΄γω περι΄οδοι ΄εχουν η΄δη ληφθει΄ υπο΄ψη στο τελευται΄ο αυτο΄ κρα΄τος µε΄λος στο πλαι΄σιο
ειδικου΄ συστη΄µατος.
΄ µατος σε παροχε΄ς
3.
Εα΄ν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους εξαρτα΄ την απο΄κτηση, διατη΄ρηση η΄ ανα΄κτηση δικαιω
απο΄ την προϋπο΄θεση ασφα΄λισης κατα΄ τη στιγµη΄ της επε΄λευσης του κινδυ΄νου, ο ο΄ρος αυτο΄ς θεωρει΄ται ο΄τι πληρου΄ται σε περι΄πτωση ασφα΄λισης υπο΄ τη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες οι οποι΄ες
προβλε΄πονται στο Παρα΄ρτηµα XI για κα΄θε σχετικο΄ κρα΄τος µε΄λος.
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Άρθρο 52
΄ν
Εκκαθα΄ριση των παροχω
1.

Ο αρµο΄διος φορε΄ας υπολογι΄ζει το ποσο΄ της οφειλο΄µενης παροχη΄ς:

α)

συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει, µο΄νο ο΄ταν οι ο΄ροι που απαιτου΄νται για τη θεµελι΄ωση
΄ µατος σε παροχε΄ς, πληρου΄νται αποκλειστικα΄ δυνα΄µει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας (αυτοτελη΄ς παροχη΄),
δικαιω

β)

µε τον υπολογισµο΄ ενο΄ς θεωρητικου΄ ποσου΄ και, εν συνεχει΄α, ενο΄ς πραγµατικου΄ ποσου΄ (αναλογικη΄ παροχη΄),
ως εξη΄ς:
i)

το θεωρητικο΄ ποσο΄ της παροχη΄ς ισου΄ται προς την παροχη΄ την οποι΄α θα µπορου΄σε να διεκδικη΄σει ο
ενδιαφερο΄µενος, εα΄ν ο΄λες οι περι΄οδοι ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄
΄ ν των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν ει΄χαν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας την
δυνα΄µει των νοµοθεσιω
οποι΄α εφαρµο΄ζει ο φορε΄ας, κατα΄ την ηµεροµηνι΄α εκκαθα΄ρισης της παροχη΄ς· εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς, το ποσο΄ της παροχη΄ς ει΄ναι ανεξα΄ρτητο απο΄ τη δια΄ρκεια των περιο΄δων οι οποι΄ες ΄εχουν
πραγµατοποιηθει΄, το ποσο΄ αυτο΄ εκλαµβα΄νεται ως το θεωρητικο΄ ποσο΄,

ii)

ο αρµο΄διος φορε΄ας προσδιορι΄ζει κατο΄πιν το πραγµατικο΄ ποσο΄ της αναλογικη΄ς παροχη΄ς, βα΄σει του
θεωρητικου΄ ποσου΄ κατ’ αναλογι΄αν της δια΄ρκειας των περιο΄δων οι οποι΄ες πραγµατοποιη΄θηκαν πριν απο΄
την επε΄λευση του κινδυ΄νου δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας την οποι΄α εφαρµο΄ζει ο φορε΄ας σε σχε΄ση προς τη
συνολικη΄ δια΄ρκεια των περιο΄δων οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ πριν απο΄ την επε΄λευση του κινδυ΄νου
΄ ν ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν.
δυνα΄µει των νοµοθεσιω

2.
Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, ο αρµο΄διος φορε΄ας εφαρµο΄ζει επι΄ του ποσου΄ το οποι΄ο υπολογι΄ζεται συ΄µφωνα µε τα
στοιχει΄α α) και β) της παραγρα΄φου 1, το συ΄νολο των κανο΄νων µει΄ωσης, αναστολη΄ς η΄ κατα΄ργησης οι οποι΄οι
προβλε΄πονται απο΄ την νοµοθεσι΄α, που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει, εντο΄ς των ορι΄ων τα οποι΄α ορι΄ζουν τα α΄ρθρα 53 ΄εως 55.
3.
Ο ενδιαφερο΄µενος δικαιου΄ται να λα΄βει απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, το υψηλο΄τερο απο΄ τα
ποσα΄ που υπολογι΄ζονται συ΄µφωνα µε τα στοιχει΄α α) και β) της παραγρα΄φου 1.
4.
Όταν ο υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, στοιχει΄ο α) σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, συνεπα΄γεται πα΄ντοτε
αυτοτελη΄ παροχη΄ ΄ση
ι η΄ υψηλο΄τερη της αναλογικη΄ς παροχη΄ς, η οποι΄α υπολογι΄ζεται κατ’ εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1, στοιχει΄ο β), ο αρµο΄διος φορε΄ας µπορει΄ να µην εφαρµο΄ζει τον αναλογικο΄ υπολογισµο΄, υπο΄ τους ο΄ρους
που προβλε΄πονται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς. Οι καταστα΄σεις αυτε΄ς ορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα VIII.

Άρθρο 53
΄ ρευσης
Κανο΄νες αντισω
΄ ν αναπηρι΄ας, γη΄ρατος και επιζω
΄ ντων, οι οποι΄ες υπολογι΄ζονται η΄ χορηγου΄νται βα΄σει των
1.
Συρροη΄ παροχω
περιο΄δων ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας, τις οποι΄ες ΄εχει πραγµατοποιη΄σει ΄ενα και το αυτο΄ προ΄σωπο, θεωρει΄ται ως
΄ ν της ΄διας
ι
φυ΄σης.
συρροη΄ παροχω
΄ ν, οι οποι΄ες δεν δυ΄νανται να θεωρηθου΄ν της ΄διας
2.
Συρροη΄ παροχω
ι
φυ΄σης κατα΄ την ΄εννοια της παραγρα΄φου
΄ ν διαφορετικη΄ς φυ΄σης.
1, θεωρει΄ται ως συρροη΄ παροχω
3.
Για τους σκοπου΄ς των κανο΄νων αντισω΄ρευσης, οι οποι΄οι προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους,
΄ ν αναπηρι΄ας, γη΄ρατος η΄ επιζω
΄ ντων µε παροχη΄ ΄διας
σε περι΄πτωση συρροη΄ς παροχω
ι
η΄ διαφορετικη΄ς φυ΄σης ει΄τε µε
α΄λλα εισοδη΄µατα, ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
α)

ο αρµο΄διος φορε΄ας λαµβα΄νει υπο΄ψη τις παροχε΄ς η΄ τα εισοδη΄µατα που ΄εχουν αποκτηθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος, µο΄νο εφο΄σον η νοµοθεσι΄α την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει προβλε΄πει ο΄τι λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι παροχε΄ς
η΄ τα εισοδη΄µατα που ΄εχουν αποκτηθει΄ στο εξωτερικο΄,

β)

΄ ν πριν απο΄ την
ο αρµο΄διος φορε΄ας λαµβα΄νει υπο΄ψη το καταβλητε΄ο απο΄ α΄λλο κρα΄τος µε΄λος ποσο΄ των παροχω
΄ ν κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης και των λοιπω΄ν ατοµικω΄ν κρατη΄σεων, εκτο΄ς εα΄ν η
αφαι΄ρεση του φο΄ρου, των εισφορω
΄ ρευσης µετα΄ την πραγµατονοµοθεσι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει προβλε΄πει την εφαρµογη΄ των κανο΄νων αντισω
ποι΄ηση τε΄τοιων κρατη΄σεων, υπο΄ τους ο΄ρους και τις διαδικασι΄ες που ορι΄ζονται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς,

γ)

΄ ν οι οποι΄ες ΄εχουν αποκτηθει΄ δυνα΄µει της
ο αρµο΄διος φορε΄ας δεν λαµβα΄νει υπο΄ψη το ποσο΄ των παροχω
νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους βα΄σει προαιρετικη΄ς υπαγωγη΄ς η΄ προαιρετικη΄ς συνε΄χισης της ασφα΄λισης,
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δ)

΄ ρευσης, λο΄γω του ο΄τι ο ενδιαφερο΄µενος λαµβα΄νει
ο΄ταν ΄ενα µο΄νο κρα΄τος µε΄λος εφαρµο΄ζει κανο΄νες αντισω
παροχε΄ς ΄διας
ι
η΄ διαφορετικη΄ς φυ΄σης συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ εισοδη΄µατα τα οποι΄α
΄εχουν αποκτηθει΄ σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη, η οφειλο΄µενη παροχη΄ δυ΄ναται να µειω
΄ νεται µο΄νο ΄εως το ποσο΄ τε΄τοιων
΄ ν η΄ τε΄τοιων εισοδηµα΄των.
παροχω

Άρθρο 54
΄ ν ΄διας
Συρροη΄ παροχω
ι
φυ΄σης
΄ ν ΄διας
ι
φυ΄σης, οι οποι΄ες οφει΄λονται δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας δυ΄ο η΄ περισσο1.
Σε περι΄πτωση συρροη΄ς παροχω
΄ ρευσης τους οποι΄ους προβλε΄πει η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους δεν εφαρτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, οι κανο΄νες αντισω
µο΄ζονται σε αναλογικη΄ παροχη΄.
2.

Οι κανο΄νες αντισω΄ρευσης εφαρµο΄ζονται σε αυτοτελη΄ παροχη΄, µο΄νο υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι προ΄κειται για:

α)

παροχη΄, το ποσο΄ της οποι΄ας ει΄ναι ανεξα΄ρτητο απο΄ τη δια΄ρκεια των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας,

η΄
β)

παροχη΄, το ποσο΄ της οποι΄ας καθορι΄ζεται σε συνα΄ρτηση µε πλασµατικη΄ περι΄οδο η οποι΄α θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει
πραγµατοποιηθει΄ µεταξυ΄ της ηµεροµηνι΄ας επε΄λευσης του κινδυ΄νου και µιας µεταγενε΄στερης ηµεροµηνι΄ας,
εφο΄σον αυτη΄ συρρε΄ει:
i)

ει΄τε µε παροχη΄ του ΄διου
ι
τυ΄που, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχει συναφθει΄ συµφωνι΄α µεταξυ΄ δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν
µελω΄ν µε σκοπο΄ να αποφευ΄γεται ο υπολογισµο΄ς της ΄διας
ι
πλασµατικη΄ς περιο΄δου πα΄νω απο΄ µι΄α φορα΄,
ει΄τε

ii)

µε παροχη΄ που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α).

Οι παροχε΄ς και οι συµφωνι΄ες οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α α) και β) περιλαµβα΄νονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΧ.

Άρθρο 55
΄ ν διαφορετικη΄ς φυ΄σης
Συρροη΄ παροχω
΄ ν διαφορετικη΄ς φυ΄σεως η΄ α΄λλων εισοδηµα΄των συνεπα΄γεται την εφαρµογη΄ των κανο΄νων
1.
Εα΄ν η λη΄ψη παροχω
΄ ρευσης, οι οποι΄οι προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω
΄ ν:
αντισω
α)

σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερες αυτοτελει΄ς παροχε΄ς, οι αρµο΄διοι φορει΄ς διαιρου΄ν την η΄ τις παροχε΄ς η΄ τα α΄λλα
΄ ν οι οποι΄ες υπο΄κεινται στους εν
εισοδη΄µατα, ο΄πως αυτε΄ς ΄εχουν ληφθει΄ υπο΄ψη, δια του αριθµου΄ των παροχω
λο΄γω κανο΄νες,

εντου΄τοις, η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος εδαφι΄ου δεν µπορει΄ να στερη΄σει, απο΄ το ενδιαφερο΄µενο προ΄σωπο την
ιδιο΄τητα΄ του ως συνταξιου΄χου για τους σκοπου΄ς των α΄λλων Κεφαλαι΄ων του παρο΄ντος Τι΄τλου, συ΄µφωνα µε
τους ο΄ρους και τις διαδικασι΄ες που ορι΄ζονται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς,
β)

σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες αναλογικε΄ς παροχε΄ς, οι αρµο΄διοι φορει΄ς λαµβα΄νουν υπο΄ψη την η΄ τις παροχε΄ς η΄ α΄λλα
΄ ρευ΄ ς και ο΄λα τα στοιχει΄α τα οποι΄α προβλε΄πονται για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων αντισω
εισοδη΄µατα, καθω
σης, σε συνα΄ρτηση µε το λο΄γο µεταξυ΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας, οι οποι΄ες ΄εχουν ληφθει΄
υπο΄ψη για τον υπολογισµο΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), σηµει΄ο (ii),

γ)

σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες αυτοτελει΄ς παροχε΄ς και σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες αναλογικε΄ς παροχε΄ς, οι αρµο΄διοι φορει΄ς
εφαρµο΄ζουν, mutatis mutandis, το εδα΄φιο α), ως προς τις αυτοτελει΄ς παροχε΄ς, και το στοιχει΄ο β), ως προς
τις αναλογικε΄ς παροχε΄ς.

΄ ν, εα΄ν η νοµοθε2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας δεν προβαι΄νει στην κατα΄ τα ανωτε΄ρω διαι΄ρεση των αυτοτελω΄ν παροχω
΄ ν διαφορετικη΄ς φυ΄σης η΄/και α΄λλων εισοδηµα΄των
σι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει προβλε΄πει λη΄ψη υπο΄ψη των παροχω
΄ ς και ο΄λων των α΄λλων στοιχει΄ων για τον υπολογισµο΄ µε΄ρους του ποσου΄ τους, το οποι΄ο καθορι΄ζεται µε
καθω
βα΄ση το λο΄γο µεταξυ΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), σηµει΄ο (ii).
3.
Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis, εα΄ν η νοµοθεσι΄α ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν
µελω΄ν προβλε΄πει ο΄τι δεν γεννα΄ται δικαι΄ωµα σε παροχη΄ στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α ο ενδιαφερο΄µενος λαµβα΄νει παροχη΄ διαφορετικη΄ς φυ΄σης, καταβλητε΄ας δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, η΄ α΄λλο εισο΄δηµα.
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Άρθρο 56
΄ν
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις για τον υπολογισµο΄ των παροχω
1.
Για τον υπολογισµο΄ του θεωρητικου΄ και του αναλογικου΄ ποσου΄ τα οποι΄α αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 52,
παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθοι κανο΄νες:
α)

εα΄ν η συνολικη΄ δια΄ρκεια των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας, οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ πριν απο΄
΄ ν ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω
΄ ν, ει΄ναι µεγαλυ΄την επε΄λευση του κινδυ΄νου δυνα΄µει των νοµοθεσιω
τερη απο΄ τη µε΄γιστη περι΄οδο η οποι΄α απαιτει΄ται απο΄ τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς απο΄ τα εν λο΄γω κρα΄τη µε΄λη για τη
χορη΄γηση πλη΄ρους παροχη΄ς, ο αρµο΄διος φορε΄ας του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄ λαµβα΄νει υπο΄ψη τη µε΄γιστη
΄ ν περιο΄δων· αυτη΄ η µε΄θοδος υπολογιαυτη΄ περι΄οδο αντι΄ της συνολικη΄ς δια΄ρκειας των πραγµατοποιηθεισω
σµου΄ δεν πρε΄πει να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την επιβα΄ρυνση του εν λο΄γω φορε΄α µε ποσο΄ παροχη΄ς υψηλο΄τερο
απο΄ το ποσο΄ της πλη΄ρους παροχη΄ς το οποι΄ο προβλε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει· η
παρου΄σα δια΄ταξη δεν εφαρµο΄ζεται στις παροχε΄ς, το ποσο΄ των οποι΄ων ει΄ναι ανεξα΄ρτητο απο΄ τη δια΄ρκεια
των περιο΄δων ασφα΄λισης,

β)

΄ ν χρονικα΄ περιο΄δων ορι΄ζεται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς,
η διαδικασι΄α για τη λη΄ψη υπο΄ψη των συµπιπτουσω

γ)

΄ ν βασι΄ζεται σε εισοδη΄µατα,
εα΄ν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους προβλε΄πει ο΄τι ο υπολογισµο΄ς των παροχω
΄ ν, προσαυξη΄σεις, απολαβε΄ς, α΄λλα ποσα΄ η΄ σε συνδυασµο΄ περισσοτε΄ρων του ενο΄ς
εισφορε΄ς, βα΄σεις εισφορω
απο΄ αυτα΄ (µε΄σα, αναλογικα΄, κατ’ αποκοπη΄ η΄ πλασµατικα΄), ο αρµο΄διος φορε΄ας:
i)

΄ ν συ΄µφωνα µο΄νο µε τις περιο΄δους ασφα΄λισης οι οποι΄ες
καθορι΄ζει τη βα΄ση υπολογισµου΄ των παροχω
΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας την οποι΄α εφαρµο΄ζει,

ii)

χρησιµοποιει΄, για τον προσδιορισµο΄ του ποσου΄ το οποι΄ο υπολογι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις περιο΄δους ασφα΄λισης η΄/και κατοικι΄ας, οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας των α΄λλων κρατω΄ν
΄ νονται για τις περιο΄δους ασφα΄λισης οι οποι΄ες
µελω΄ν, τα ΄δια
ι στοιχει΄α τα οποι΄α καθορι΄ζονται η΄ διαπιστω
΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει,

συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο Παρα΄ρτηµα ΧΙ για το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος.
2.
Οι διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους περι΄ αναπροσαρµογη΄ς των στοιχει΄ων τα οποι΄α λαµβα΄νονται
΄ ν εφαρµο΄ζονται, εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, στα στοιχει΄α τα οποι΄α πρε΄πει να
υπο΄ψη για τον υπολογισµο΄ των παροχω
ληφθου΄ν υπο΄ψη απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, σε σχε΄ση µε
τις περιο΄δους ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλων κρατω΄ν
µελω΄ν.
Άρθρο 57
Περι΄οδοι ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας κατω΄τερες του ΄ετους
1.
Παρα΄ το α΄ρθρο 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), ο φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους δεν υποχρεου΄ται να χορηγει΄
παροχε΄ς για περιο΄δους οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ τη νοµοθεσι΄α την οποι΄α εφαρµο΄ζει και οι οποι΄ες
λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ την επε΄λευση του κινδυ΄νου, εα΄ν:


η δια΄ρκεια των περιο΄δων αυτω΄ν ει΄ναι µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους,

και


λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη µο΄νο των περιο΄δων αυτω΄ν, δεν αποκτα΄ται δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος α΄ρθρου, ως «περι΄οδοι» νοου΄νται ο΄λες οι περι΄οδοι ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς η΄ µη
µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ κατοικι΄ας, που ει΄τε γεννου΄ν δικαι΄ωµα στη συγκεκριµε΄νη παροχη΄ ει΄τε την αυξα΄νουν
α΄µεσα.
2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας καθενο΄ς απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νει υπο΄ψη τις περιο΄δους που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), σηµει΄ο i).
3.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1 θα ει΄χε ως αποτε΄λεσµα να απαλλαγου΄ν απο΄
΄ σεις τους ο΄λοι οι φορει΄ς των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, οι παροχε΄ς χορηγου΄νται αποκλειστικα΄
τις υποχρεω
δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του τελευται΄ου απο΄ τα εν λο΄γω κρα΄τη µε΄λη, της οποι΄ας οι ο΄ροι πληρου΄νται, ως εα΄ν ο΄λες
οι περι΄οδοι ασφα΄λισης και κατοικι΄ας που πραγµατοποιη΄θηκαν και ελη΄φθησαν υπο΄ψη, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 6 και
51, παρα΄γραφοι 1 και 2, ει΄χαν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄.
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Άρθρο 58
΄ µατος
Χορη΄γηση συµπληρω
΄ ν, επι΄ του οποι΄ου εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν Κεφα΄λαιο, δεν θα µπορου΄σε στο κρα΄τος
1.
Ο δικαιου΄χος παροχω
µε΄λος κατοικι΄ας, και κατα΄ τη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου του οφει΄λεται παροχη΄, να λα΄βει παροχη΄ µικρο΄τερη απο΄ την
ελα΄χιστη παροχη΄ η οποι΄α ορι΄ζεται απο΄ την εν λο΄γω νοµοθεσι΄α για περι΄οδο ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας ΄ση
ι µε το
συ΄νολο των περιο΄δων οι οποι΄ες ΄εχουν ληφθει΄ υπο΄ψη για την εκκαθα΄ριση συ΄µφωνα µε το παρο΄ν Κεφα΄λαιο.
2.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους καταβα΄λλει στον ενδιαφερο΄µενο, καθ’ ο΄λο το δια΄στηµα
κατα΄ το οποι΄ο κατοικει΄ στο ΄εδαφο΄ς του, συµπληρωµατικο΄ ποσο΄ ΄σο
ι µε τη διαφορα΄ µεταξυ΄ του συνο΄λου των
΄ ν οι οποι΄ες οφει΄λονται συ΄µφωνα µε το παρο΄ν Κεφα΄λαιο και του ποσου΄ της ελα΄χιστης παροχη΄ς.
παροχω
Άρθρο 59
΄ν
Νε΄ος υπολογισµο΄ς και αναπροσαρµογη΄ των παροχω
΄ ν η΄ οι κανο΄νες για τον υπολογισµο΄ των παροχω
΄ ν τροποποιηθου΄ν
1.
Εα΄ν η µε΄θοδος καθορισµου΄ των παροχω
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους η΄ εα΄ν η προσωπικη΄ κατα΄σταση του ενδιαφεροµε΄νου υποστει΄ σηµαντικη΄
αλλαγη΄, η οποι΄α, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α αυτη΄, µπορει΄ να οδηγη΄σει σε αναπροσαρµογη΄ του ποσου΄ της παροχη΄ς, πραγµατοποιει΄ται νε΄ος υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 52.
2.
Ωστο΄σο, εα΄ν, λο΄γω αυ΄ξησης του κο΄στους ζωη΄ς, µεταβολη΄ς του υ΄ψους του εισοδη΄µατος η΄ για α΄λλους
΄ ν κατα΄
λο΄γους οι οποι΄οι επιβα΄λλουν προσαρµογη΄, τροποποιηθου΄ν οι παροχε΄ς των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω
΄ενα ποσοστο΄ η΄ εφ’ α΄παξ ποσο΄, το εν λο΄γω ποσοστο΄ η΄ ποσο΄ εφαρµο΄ζεται απευθει΄ας στις παροχε΄ς οι οποι΄ες
καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 52, χωρι΄ς να χρεια΄ζεται νε΄ος υπολογισµο΄ς.
Άρθρο 60
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους
1.
Τα α΄ρθρα 6, 50, 51, παρα΄γραφος 3 και 52 ΄εως 59 εφαρµο΄ζονται, mutatis mutandis, σε προ΄σωπα τα
οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ ειδικο΄ συ΄στηµα για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους.
2.
Ωστο΄σο, εα΄ν η νοµοθεσι΄α αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους εξαρτα΄ την απο΄κτηση, εκκαθα΄ριση, διατη΄ρηση η΄ ανα΄΄ µατος σε παροχε΄ς δυνα΄µει ειδικου΄ συστη΄µατος για δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους απο΄ την προϋπο΄θεση
κτηση του δικαιω
΄ ν συστηµα΄των για
ο΄τι ο΄λες οι περι΄οδοι ασφα΄λισης ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων ειδικω
δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους σε αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος η΄ ο΄τι θεωρου΄νται απο΄ τη νοµοθεσι΄α αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους
ως ισοδυ΄ναµες προς τε΄τοιες περιο΄δους, ο αρµο΄διος φορε΄ας του εν λο΄γω κρα΄τους λαµβα΄νει υπο΄ψη µο΄νο τις
περιο΄δους οι οποι΄ες δυ΄νανται να αναγνωρισθου΄ν δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας την οποι΄α αυτο΄ς εφαρµο΄ζει.
Εα΄ν, αφου΄ ληφθου΄ν υπο΄ψη οι περι΄οδοι οι οποι΄ες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ κατ’ αυτο΄ν τον τρο΄πο, ο ενδιαφερο΄µενος
΄ ν, οι περι΄οδοι αυτε΄ς λαµβα΄νονται υπο΄ψη για τη χορη΄δεν πληροι΄ τους ο΄ρους για τη λη΄ψη των εν λο΄γω παροχω
΄ ν του γενικου΄ συστη΄µατος η΄, ελλει΄ψει τε΄τοιου, του συστη΄µατος το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται, ανα΄λογα
γηση των παροχω
΄ νακτες εργαζοµε΄νους η΄ τους υπαλλη΄λους γραφει΄ου.
µε την περι΄πτωση, για τους χειρω
3.
Εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους, οι παροχε΄ς δυνα΄µει ειδικου΄ συστη΄µατος για τους δηµοσι΄ους
΄ ν οι οποι΄οι ΄εχουν ληφθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας
υπαλλη΄λους υπολογι΄ζονται βα΄σει του τελευται΄ου µισθου΄ η΄ µισθω
περιο΄δου αναφορα΄ς, ο αρµο΄διος φορε΄ας του κρα΄τους αυτου΄ λαµβα΄νει υπο΄ψη για τον υπολογισµο΄ µο΄νο τους
µισθου΄ς, δεο΄ντως αναπροσαρµοσµε΄νους, οι οποι΄οι ΄εχουν ληφθει΄ κατα΄ την η΄ τις περιο΄δους κατα΄ τις οποι΄ες ο
ενδιαφερο΄µενος υπαγο΄ταν στη νοµοθεσι΄α αυτη΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Άρθρο 61
Ειδικοι΄ κανο΄νες για τον συνυπολογισµο΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης,
µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας
1.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου εξαρτα΄ τη γε΄νεση, τη διατη΄ρηση, την ανα΄΄ µατος παροχω
΄ ν απο΄ την πραγµατοποι΄ηση περιο΄δων ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς δρακτηση η΄ τη δια΄ρκεια του δικαιω
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στηριο΄τητας η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, λαµβα΄νει υπο΄ψη, εφο΄σον χρεια΄ζεται, τις περιο΄δους ασφα΄λισης,
µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας που πραγµατοποιη΄θηκαν δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας
κα΄θε α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, ως εα΄ν ει΄χαν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει.
΄ ν απο΄ την πραγµατοποι΄ηση περιο΄δων
Ωστο΄σο, εφο΄σον η εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α εξαρτα΄ το δικαι΄ωµα παροχω
ασφα΄λισης, οι περι΄οδοι µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, λαµβα΄νονται υπο΄ψη µο΄νο εα΄ν αυτε΄ς οι περι΄οδοι θα θεωρου΄νταν ως περι΄οδοι
ασφα΄λισης εα΄ν ει΄χαν πραγµατοποιηθει΄ υπο΄ την εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α.
΄ σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 65, παρα΄γραφος 5, στοιχει΄ο α), η παρα΄γραφος 1
2.
Εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω
του παρο΄ντος α΄ρθρου εφαρµο΄ζεται, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει πραγµατοποιη΄σει τελευται΄α, συ΄µφωνα
µε τη νοµοθεσι΄α βα΄σει της οποι΄ας ζητου΄νται οι παροχε΄ς:


ει΄τε περιο΄δους ασφα΄λισης, εα΄ν η νοµοθεσι΄α αυτη΄ απαιτει΄ περιο΄δους ασφα΄λισης,



ει΄τε περιο΄δους µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, εα΄ν η νοµοθεσι΄α αυτη΄ απαιτει΄ περιο΄δους µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας,



ει΄τε περιο΄δους µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, εα΄ν η νοµοθεσι΄α αυτη΄ απαιτει΄ περιο΄δους µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας.

Άρθρο 62
΄ν
Υπολογισµο΄ς των παροχω
΄ν
1.
Ο αρµο΄διος φορε΄ας κρα΄τους µε΄λους, η νοµοθεσι΄α του οποι΄ου προβλε΄πει ο΄τι ο υπολογισµο΄ς των παροχω
βασι΄ζεται επι΄ του ποσου΄ του προηγου΄µενου µισθου΄ η΄ επαγγελµατικου΄ εισοδη΄µατος, λαµβα΄νει υπο΄ψη του αποκλειστικα΄ το µισθο΄ η΄ το επαγγελµατικο΄ εισο΄δηµα που εισε΄πραξε ο ενδιαφερο΄µενος για την τελευται΄α µισθωτη΄ η΄
µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα που α΄σκησε δυνα΄µει της εν λο΄γω νοµοθεσι΄ας.
2.
Η παρα΄γραφος 1 εφαρµο΄ζεται επι΄σης εφο΄σον η νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α προβλε΄πει συγκεκριµε΄νη περι΄οδο αναφορα΄ς για τον καθορισµο΄ του µισθου΄ που χρησιµευ΄ει ως βα΄ση για τον υπολο΄ ν και εφο΄σον ο ενδιαφερο΄µενος υπαγο΄ταν, κατα΄ τη δια΄ρκεια ολο΄κληρης η΄ µε΄ρους αυτη΄ς της
γισµο΄ των παροχω
περιο΄δου, στη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.
3.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ τις παραγρα΄φους 1 και 2 και ο΄σον αφορα΄ τους µεθοριακου΄ς εργαζο΄µενους που
εµπι΄πτουν στο α΄ρθρο 65, παρα΄γραφος 5, στοιχει΄ο α), ο αρµο΄διος φορε΄ας του το΄που κατοικι΄ας λαµβα΄νει υπο΄ψη
του το µισθο΄ η΄ το επαγγελµατικο΄ εισο΄δηµα που εισε΄πραξε ο ενδιαφερο΄µενος στο κρα΄τος µε΄λος στη νοµοθεσι΄α
του οποι΄ου υπαγο΄ταν κατα΄ τη δια΄ρκεια της τελευται΄ας του µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, συ΄µφωνα µε
τον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς.

Άρθρο 63
Ειδικη΄ δια΄ταξη για τη µη εφαρµογη΄ της ρη΄τρας κατοικι΄ας
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, το α΄ρθρο 7 εφαρµο΄ζεται µο΄νο στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται
στα α΄ρθρα 64 και 65 και εντο΄ς των αναφερο΄µενων σε αυτα΄ ορι΄ων.

Άρθρο 64
Άνεργοι που µεταβαι΄νουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
1.
Ο πλη΄ρως α΄νεργος, ο οποι΄ος πληροι΄ τους ο΄ρους της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους για τη
΄ µατος παροχω
΄ ν και µεταβαι΄νει σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος για να αναζητη΄σει εκει΄ απασχο΄ληση,
θεµελι΄ωση δικαιω
΄ ν παροχω
΄ ν ανεργι΄ας υπο΄ τους εξη΄ς ο΄ρους και συ΄µφωνα µε τους ακο΄λουθους
διατηρει΄ το δικαι΄ωµα των χρηµατικω
περιορισµου΄ς:
α)

΄ ρηση΄ του, ο α΄νεργος πρε΄πει να ΄εχει εγγραφει΄ ως αιτω΄ν εργασι΄α και να ΄εχει παραµει΄νει στη
πριν απο΄ την αναχω
΄ ν απασχο΄λησης του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους επι΄ τε΄σσερις τουλα΄χιστον εβδοµα΄δες
δια΄θεση των υπηρεσιω
΄µετα΄ την ΄εναρξη της ανεργι΄ας· ωστο΄σο, οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες η΄ φορει΄ς δυ΄νανται να επιτρε΄ψουν την αναχω
ρηση΄ του πριν απο΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας αυτη΄ς,
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C 104 E/181
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

β)

ο α΄νεργος πρε΄πει να εγγρα΄φεται ως αιτω΄ν εργασι΄α στις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες απασχο΄λησης του κρα΄τους
µε΄λους στο οποι΄ο κατοικει΄, να υπαχθει΄ στον ΄ελεγχο που οργανω΄νεται εκει΄ και να τηρει΄ τους ο΄ρους της
νοµοθεσι΄ας του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους· ο ο΄ρος αυτο΄ς τεκµαι΄ρεται ο΄τι πληρου΄ται για την περι΄οδο πριν
απο΄ την εγγραφη΄, εφο΄σον αυτη΄ πραγµατοποιει΄ται εντο΄ς επτα΄ ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α ο
΄ ρησε· σε
΄ ν του κρα΄τους µε΄λους απο΄ το οποι΄ο αναχω
α΄νεργος ΄επαυσε να ει΄ναι στη δια΄θεση των υπηρεσιω
΄ σεις, η περι΄οδος αυτη΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να παρατει΄νεται απο΄ τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες η΄ φορει΄ς,
εξαιρετικε΄ς περιπτω

γ)

΄ ν διατηρει΄ται για περι΄οδο τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α ο ενδιαφετο δικαι΄ωµα παροχω
΄ ν απασχο΄λησης του κρα΄τους µε΄λους απο΄ το οποι΄ο αναρο΄µενος ΄επαυσε να ει΄ναι στη δια΄θεση των υπηρεσιω
΄ ρησε, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η συνολικη΄ δια΄ρκεια χορη΄γησης των παροχω
΄ ν δεν υπερβαι΄νει τη συνολικη΄ χρονικη΄
χω
΄ µατο΄ς του σε παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του σχετικου΄ κρα΄τους µε΄λους· η περι΄οδος
δια΄ρκεια του δικαιω
΄ ν δυ΄ναται να παρατει΄νεται απο΄ την αρµο΄δια υπηρεσι΄α η΄ φορε΄α ΄εως ΄εξι µη΄νες κατ’ ανω
΄ τατο ο΄ριο,
τριω΄ν µηνω

δ)

οι παροχε΄ς χορηγου΄νται απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αυτο΄ς εφαρµο΄ζει και σε
βα΄ρος του.

2.
Εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος επιστρε΄ψει στο αρµο΄διο κρα΄τος µε΄λος κατα΄ τη λη΄ξη της περιο΄δου κατα΄ την οποι΄α
΄εχει δικαι΄ωµα παροχω
΄ ν συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, στοιχει΄ο γ) η΄ ενωρι΄τερα, εξακολουθει΄ να ΄εχει δικαι΄ωµα
΄ ν υπο΄ τη νοµοθεσι΄α του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους. Χα΄νει κα΄θε δικαι΄ωµα παροχω
΄ ν υπο΄ τη νοµοθεσι΄α του
παροχω
αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους εα΄ν δεν επιστρε΄ψει εκει΄ κατα΄ τη λη΄ξη της περιο΄δου αυτη΄ς η΄ ενωρι΄τερα, µε την επιφυ΄΄ σεις, οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες η΄ φορει΄ς
λαξη ευνοϊκο΄τερων διατα΄ξεων της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς. Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν στον ενδιαφερο΄µενο να επιστρε΄ψει σε µεταγενε΄στερη ηµεροµηνι΄α χωρι΄ς να χα΄νει τα
΄ µατα΄ του.
δικαιω
3.
Με την επιφυ΄λαξη ευνοϊκο΄τερης νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους, µεταξυ΄ δυ΄ο περιο΄δων µισθωτη΄ς
΄ τατη συνολικη΄ περι΄οδος κατα΄ την οποι΄α διατηρει΄ται το δικαι΄ωµα των παροχω
΄ ν δυνα΄µει της
δραστηριο΄τητας, η ανω
παραγρα΄φου 1 ει΄ναι τρεις µη΄νες· οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες η΄ φορει΄ς µπορου΄ν να παρατει΄νουν την περι΄οδο αυτη΄ ΄εως
΄εξι µη΄νες κατ’ ανω΄τατο ο΄ριο.
΄ ν, συνεργασι΄ας και αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς µεταξυ΄ των φορε΄ων και των
4.
Οι τρο΄ποι ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους και του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο µεταβαι΄νει ο ενδιαφερο΄µενος για να
υπηρεσιω
αναζητη΄σει απασχο΄ληση, ορι΄ζονται απο΄ τον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς.

Άρθρο 65
Άνεργοι οι οποι΄οι κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο
΄ ς η΄ περιοδικω
΄ ς α΄νεργος ο οποι΄ος, κατα΄ την τελευται΄α µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα΄ του,
1.
Ο µερικω
κατοικου΄σε σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο, πρε΄πει να τι΄θεται στη δια΄θεση του εργοδο΄τη του η΄ των
΄ ν απασχο΄λησης του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους. Λαµβα΄νει παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του αρµο΄υπηρεσιω
διου κρα΄τους µε΄λους, ως εα΄ν κατοικου΄σε στο κρα΄τος µε΄λος αυτο΄. Οι παροχε΄ς αυτε΄ς χορηγου΄νται απο΄ τον φορε΄α
του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους.
2.
Ο πλη΄ρως α΄νεργος ο οποι΄ος, κατα΄ την τελευται΄α µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα΄ του, κατοικου΄σε σε
κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο και ο οποι΄ος εξακολουθει΄ να κατοικει΄ η΄ επιστρε΄φει σε αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος,
΄ ν απασχο΄λησης του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας. Με την επιφυ΄λαξη της
πρε΄πει να τι΄θεται στη δια΄θεση των υπηρεσιω
΄ν
εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 64, ο πλη΄ρως α΄νεργος µπορει΄, συµπληρωµατικα΄, να τι΄θεται στη δια΄θεση των υπηρεσιω
απασχο΄λησης του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο α΄σκησε την τελευται΄α µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα΄ του.
Ένας α΄νεργος, ο οποι΄ος δεν ει΄ναι µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος και ο οποι΄ος δεν επιστρε΄φει στο κρα΄τος µε΄λος κατοι΄ ν απασχο΄λησης του κρα΄τους µε΄λους στη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου
κι΄ας του, τι΄θεται στη δια΄θεση των υπηρεσιω
υπαγο΄ταν τελευται΄α.
΄ τη προ΄ταση της παραγρα΄φου 2, πρε΄πει να εγγρα΄φεται ως αιτω΄ν εργα3.
Ο α΄νεργος που αναφε΄ρεται στην πρω
σι΄α στις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες απασχο΄λησης του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο κατοικει΄, να υπαχθει΄ στον ΄ελεγχο που
οργανω΄νεται εκει΄ και να τηρει΄ τους ο΄ρους της νοµοθεσι΄ας του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους. Εα΄ν παρα΄λληλα επιλε΄ξει
να εγγραφει΄ ως αιτω΄ν εργασι΄α στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο α΄σκησε την τελευται΄α µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δρα΄ σεις που ισχυ΄ουν σε αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος.
στηριο΄τητα΄ του, πρε΄πει να πληροι΄ τις υποχρεω
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4.
Η εφαρµογη΄ του δευ΄τερου εδαφι΄ου της παραγρα΄φου 2 και της δευ΄τερης προ΄τασης της παραγρα΄φου 3
΄ ς και οι τρο΄ποι ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν, συνεργασι΄ας και αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς µεταξυ΄ των φορε΄ων και
καθω
΄ ν του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας του ανε΄ργου και του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο α΄σκησε την
των υπηρεσιω
τελευται΄α του απασχο΄ληση, ορι΄ζονται απο΄ τον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς.
5. α)

΄ το και δευ΄τερο εδα΄φιο της παραγρα΄φου 2 λαµβα΄νει παροχε΄ς συ΄µΟ α΄νεργος που αναφε΄ρεται στο πρω
φωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας, ως εα΄ν να υπαγο΄ταν σε αυτη΄ τη νοµοθεσι΄α κατα΄ την
τελευται΄α του µισθωτη΄ η΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα. Οι παροχε΄ς αυτε΄ς χορηγου΄νται απο΄ τον φορε΄α του
το΄που κατοικι΄ας.

β)

Ωστο΄σο, ο εργαζο΄µενος που δεν ει΄ναι µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος και ο οποι΄ος ΄ελαβε παροχε΄ς εις βα΄ρος του
αρµο΄διου φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους στη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου υπαγο΄ταν τελευται΄α, λαµβα΄νει κατ’ αρχα΄ς,
µο΄λις επιστρε΄ψει στο κρα΄τος µε΄λος κατοικι΄ας του, παροχε΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 64, ενω΄ η χορη΄γηση των
΄ ν συ΄µφωνα µε το στοιχει΄ο α) αναστε΄λλεται για το δια΄στηµα κατα΄ το οποι΄ο ο α΄νεργος λαµβα΄νει
παροχω
παροχε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας στην οποι΄α υπαγο΄ταν τελευται΄α.

6.
Οι παροχε΄ς που χορηγου΄νται απο΄ το φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 5 εξακολουθου΄ν να επιβαρυ΄νουν τον εν λο΄γω φορε΄α. Ωστο΄σο, µε την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 7, ο αρµο΄διος φορε΄ας του
κρα΄τους µε΄λους στη νοµοθεσι΄α του οποι΄ου υπαγο΄ταν τελευται΄α ο α΄νεργος, αποδι΄δει στο φορε΄α του το΄που
΄ ν που κατε΄βαλε ο φορε΄ας αυτο΄ς κατα΄ τους τρεις πρω΄τους µη΄νες. Το
κατοικι΄ας το πλη΄ρες ποσο΄ των παροχω
ποσο΄ της απο΄δοσης κατα΄ την περι΄οδο αυτη΄ δεν µπορει΄ να ει΄ναι υψηλο΄τερο απο΄ το καταβλητε΄ο ποσο΄, σε περι΄πτωση ανεργι΄ας, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους. Στην περι΄πτωση της παραγρα΄φου 5,
στοιχει΄ο β), η περι΄οδος κατα΄ την οποι΄α χορηγου΄νται παροχε΄ς κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 64 αφαιρει΄ται απο΄
την περι΄οδο που αναφε΄ρεται στη δευ΄τερη προ΄ταση της παρου΄σας παραγρα΄φου. Οι ρυθµι΄σεις για την απο΄δοση
αυτη΄ καθορι΄ζονται απο΄ τον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς.
7.
Εντου΄τοις, η περι΄οδος απο΄δοσης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 6 παρατει΄νεται σε πε΄ντε µη΄νες στην
΄ ν, ΄εχει πραγµατοποιη΄σει περιο΄περι΄πτωση που ο ενδιαφερο΄µενος, κατα΄ τη δια΄ρκεια των προηγου΄µενων 24 µηνω
δους µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας διαρκει΄ας 12 τουλα΄χιστον µηνω΄ν στο κρα΄τος µε΄λος στη νοµοθεσι΄α
΄ µατος σε παροχε΄ς
του οποι΄ου υπαγο΄ταν, εφο΄σον οι περι΄οδοι αυτε΄ς πληρου΄ν τους ο΄ρους για τη θεµελι΄ωση δικαιω
ανεργι΄ας.
8.
Για τους σκοπου΄ς των παραγρα΄φων 6 και 7, δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη η΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους,
µπορου΄ν να προβλε΄πουν α΄λλες µεθο΄δους απο΄δοσης η΄ να παραιτου΄νται απο΄ οιαδη΄ποτε απο΄δοση µεταξυ΄ των
φορε΄ων που εµπι΄πτουν στη δικαιοδοσι΄α τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 66
Παροχε΄ς
Όταν η εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α εξαρτα΄ το δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς προσυ΄νταξης απο΄ την πραγµατοποι΄ηση περιο΄δων
ασφα΄λισης, µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, δεν εφαρµο΄ζεται το α΄ρθρο 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Άρθρο 67
Με΄λη οικογε΄νειας που κατοικου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
Ένα προ΄σωπο δικαιου΄ται οικογενειακε΄ς παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους και για
΄ του
τα µε΄λη της οικογενει΄ας του που κατοικου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ως εα΄ν κατοικου΄σαν στο ΄εδαφος του πρω
κρα΄τους µε΄λους. Ωστο΄σο, οι συνταξιου΄χοι δικαιου΄νται τις οικογενειακε΄ς παροχε΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους που ει΄ναι αρµο΄διο για τη χορη΄γηση της συ΄νταξη΄ς τους.

30.4.2004

30.4.2004
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Άρθρο 68
΄ ρευσης δικαιωµα΄των
Κανο΄νες προτεραιο΄τητας στην περι΄πτωση σω
΄ν
1.
Εα΄ν, κατα΄ την ΄δια
ι περι΄οδο και για τα ΄δια
ι µε΄λη οικογενει΄ας, προβλε΄πονται παροχε΄ς δυνα΄µει των νοµοθεσιω
΄ ν, εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθοι κανο΄νες προτεραιο΄τητας:
περισσοτε΄ρων του ενο΄ς κρατω΄ν µελω
α)

΄ ν που οφει΄λονται απο΄ περισσο΄τερα του ενο΄ς κρα΄τη µε΄λη για διαφορετικου΄ς λο΄γους,
στην περι΄πτωση παροχω
΄ µατα που αποκτω΄νται λο΄γω της α΄σκησης µισθωη σειρα΄ προτεραιο΄τητας ει΄ναι η εξη΄ς: προηγου΄νται τα δικαιω
΄ µατα που αποκτω
΄ νται λο΄γω οφειλο΄µενης συ΄νταξης και
τη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας, ΄επονται τα δικαιω
΄ µατα που αποκτω΄νται λο΄γω κατοικι΄ας,
τελευται΄α εφαρµο΄ζονται τα δικαιω

β)

΄ ν που οφει΄λονται απο΄ περισσο΄τερα του ενο΄ς κρα΄τη µε΄λη για τον ΄διο
στην περι΄πτωση παροχω
ι
λο΄γο, η σειρα΄
΄ ν κριτηρι΄ων:
προτεραιο΄τητας καθορι΄ζεται βα΄σει των ακο΄λουθων επικουρικω
i)

΄ µατα που αποκτω΄νται λο΄γω της α΄σκησης µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄εα΄ν προ΄κειται για δικαιω
τητας: ο το΄πος κατοικι΄ας των τε΄κνων, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι υπα΄ρχει εκει΄ τε΄τοια δραστηριο΄τητα, και
επικουρικα΄, εφο΄σον απαιτει΄ται, οι υψηλο΄τερες παροχε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τις συγκρουο΄µενες νοµο΄ ν κατανε΄µεται συ΄µφωνα µε κριτη΄ρια που
θεσι΄ες. Στην τελευται΄α αυτη΄ περι΄πτωση, το βα΄ρος των παροχω
καθορι΄ζονται στον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς,

ii)

΄ µατα που αποκτω΄νται λο΄γω οφειλο΄µενων συντα΄ξεων: ο το΄πος κατοικι΄ας των
εα΄ν προ΄κειται για δικαιω
τε΄κνων, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οφει΄λεται συ΄νταξη δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας του, και επικουρικα΄, εφο΄σον
΄ ν,
απαιτει΄ται, η µεγαλυ΄τερη δια΄ρκεια ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας δυνα΄µει των συγκρουοµε΄νων νοµοθεσιω

΄ µατα που αποκτω΄νται λο΄γω κατοικι΄ας: ο το΄πος κατοικι΄ας των τε΄κνων.
iii) εα΄ν προ΄κειται για δικαιω
2.
Στην περι΄πτωση σω΄ρευσης δικαιωµα΄των, οι οικογενειακε΄ς παροχε΄ς χορηγου΄νται συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
΄ µατα στις οικογενειακε΄ς παροχε΄ς
που θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει προτεραιο΄τητα συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1. Τα δικαιω
που οφει΄λονται δυνα΄µει της η΄ των συγκρουοµε΄νων νοµοθεσιω΄ν, αναστε΄λλονται ΄εως το υ΄ψος του ποσου΄ που
΄ µαπροβλε΄πεται απο΄ την πρω΄τη νοµοθεσι΄α και παρε΄χονται, εφο΄σον απαιτει΄ται, υπο΄ µορφη΄ διαφορικου΄ συµπληρω
τος, για το τµη΄µα που υπερβαι΄νει το προαναφερο΄µενο ποσο΄. Ωστο΄σο, δεν χρεια΄ζεται η προ΄βλεψη του διαφορικου΄
΄ µατος για τε΄κνα τα οποι΄α κατοικου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ο΄ταν το δικαι΄ωµα στην εν λο΄γω
αυτου΄ συµπληρω
παροχη΄ βασι΄ζεται αποκλειστικα΄ στην κατοικι΄α.
΄ ν παροχω
΄ ν στον αρµο΄διο φορε΄α κρα΄τους
3.
Εα΄ν, δυνα΄µει του α΄ρθρου 67, υποβα΄λλεται αι΄τηση οικογενειακω
µε΄λους του οποι΄ου εφαρµο΄ζεται η νοµοθεσι΄α, αλλα΄ χωρι΄ς δικαι΄ωµα προτεραιο΄τητας συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 1 και 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου:
α)

ο εν λο΄γω φορε΄ας διαβιβα΄ζει την αι΄τηση αµελλητι΄ στον αρµο΄διο φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου η
΄ νει τον ενδιαφερο΄µενο, και, µε την επιφυ΄λαξη των διανοµοθεσι΄α εφαρµο΄ζεται κατα΄ προτεραιο΄τητα· ενηµερω
΄ ν, παρε΄χει, εφο΄σον
τα΄ξεων του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς ο΄σον αφορα΄ την προσωρινη΄ χορη΄γηση των παροχω
απαιτει΄ται, το διαφορικο΄ συµπλη΄ρωµα που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 2,

β)

ο αρµο΄διος φορε΄ας του κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου η νοµοθεσι΄α εφαρµο΄ζεται κατα΄ προτεραιο΄τητα, διεκπεραιω΄νει την αι΄τηση ως εα΄ν ει΄χε υποβληθει΄ απευθει΄ας στον ΄διο
ι και η ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς της αι΄τησης στον
΄ το φορε΄α θεωρει΄ται ως ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς της στο φορε΄α που ΄εχει προτεραιο΄τητα.
πρω

Άρθρο 69
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
1.
Εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που ορι΄ζεται δυνα΄µει των α΄ρθρων 67 και 68, δεν γεννα΄ται κανε΄να δικαι΄ωµα
΄ ν η΄ ειδικω
΄ ν οικογενειακω
΄ ν παροχω
΄ ν για τα ορφανα΄, οι εν λο΄γω παροχε΄ς χορηγια τη χορη΄γηση συµπληρωµατικω
΄ ν παροχω
΄ ν στις οποι΄ες ΄εχει γεννηθει΄ δικαι΄ωµα δυνα΄µει της
γου΄νται, ως συµπλη΄ρωµα των α΄λλων οικογενειακω
προαναφερθει΄σας νοµοθεσι΄ας, απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στην οποι΄α ο θανω΄ν υπαγο΄ταν επι΄ µακρο΄τερο χρονικο΄ δια΄στηµα, εφο΄σον το δικαι΄ωµα αποκτη΄θηκε δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς. Εα΄ν δεν αποκτη΄θηκε
΄ µατος εξετα΄ζονται και οι παροχε΄ς
δικαι΄ωµα δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς, οι ο΄ροι για την απο΄κτηση του δικαιω
΄ ν των υπο΄λοιπων σχετικω
΄ ν κρατω΄ν µελω
΄ ν, κατα΄ φθι΄νουσα σειρα΄ της δια΄ρκειας
χορηγου΄νται δυνα΄µει των νοµοθεσιω
των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας που πραγµατοποιη΄θηκαν δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας των εν λο΄γω κρατω΄ν
µελω΄ν.
΄ µατα συντα΄ξεων χορηγου΄νται και υπολογι΄ζονται συ΄µ2.
Οι συνταξιοδοτικου΄ τυ΄που παροχε΄ς η΄ τα συµπληρω
φωνα µε το Κεφα΄λαιο 5.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Άρθρο 70
Γενικη΄ δια΄ταξη
1.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται στις ειδικε΄ς µη ανταποδοτικου΄ τυ΄που παροχε΄ς σε χρη΄µα, οι οποι΄ες προβλε΄πονται δυνα΄µει νοµοθεσι΄ας η οποι΄α, λο΄γω του προσωπικου΄ πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της, των στο΄χων η΄/και των προϋ΄ µατος, ΄εχει χαρακτηριστικα΄ το΄σο της νοµοθεσι΄ας κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας η οποι΄α
ποθε΄σεων για τη θεµελι΄ωση δικαιω
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1 ο΄σο και της κοινωνικη΄ς προ΄νοιας.
2.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, ως «ειδικε΄ς µη ανταποδοτικου΄ τυ΄που παροχε΄ς σε χρη΄µα»,
νοου΄νται εκει΄νες οι οποι΄ες:
α)

προορι΄ζονται να παρε΄χουν ει΄τε:
i)

συµπληρωµατικη΄, αναπληρωµατικη΄ η΄ επικουρικη΄ κα΄λυψη ΄εναντι των κινδυ΄νων οι οποι΄οι αντιστοιχου΄ν
στους αναφερο΄µενους στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, κλα΄δους κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας και να εξασφαλι΄ζουν στους ενδιαφεροµε΄νους ΄ενα ελα΄χιστο εισο΄δηµα διαβι΄ωσης σε σχε΄ση µε το οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄
περιβα΄λλον στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, η΄

ii)

µο΄νο ειδικη΄ προστασι΄α στα α΄τοµα µε αναπηρι΄ες, οι οποι΄ες συνδε΄ονται στενα΄ µε το κοινωνικο΄ περιβα΄λλον
του συγκεκριµε΄νου προσω΄που στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος,

και
β)

΄ σεις που η χρηµατοδο΄τηση προε΄ρχεται αποκλειστικα΄ απο΄ την υποχρεωτικη΄ φορολογι΄α που προστις περιπτω
ορι΄ζεται να καλυ΄ψει τις γενικε΄ς δηµο΄σιες δαπα΄νες και οι ο΄ροι για τη χορη΄γηση και τον υπολογισµο΄ των
΄ ν δεν εξαρτω΄νται απο΄ τυχο΄ν εισφορε΄ς εκ µε΄ρους του δικαιου΄χου· ωστο΄σο, οι παροχε΄ς που χορηγου΄παροχω
νται για να καλυ΄ψουν συµπληρωµατικα΄ ανταποδοτικου΄ τυ΄που παροχη΄, δεν θεωρου΄νται ως ανταποδοτικου΄
τυ΄που παροχε΄ς για αυτο΄ και µο΄νο το λο΄γο,

και
γ)

περιλαµβα΄νονται στο Παρα΄ρτηµα Χ.

3.
Το α΄ρθρο 7 και τα α΄λλα κεφα΄λαια του παρο΄ντος Τι΄τλου δεν εφαρµο΄ζονται στις παροχε΄ς της παραγρα΄φου 2
του παρο΄ντος α΄ρθρου.
4.
Οι αναφερο΄µενες στην παρα΄γραφο 2 παροχε΄ς χορηγου΄νται αποκλειστικα΄ στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
κατοικου΄ν οι ενδιαφερο΄µενοι και συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του. Οι παροχε΄ς αυτε΄ς χορηγου΄νται απο΄ τον φορε΄α
του το΄που κατοικι΄ας και σε βα΄ρος του.

ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 71
Συ΄νθεση και λειτουργι΄α της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς
1.
Η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ για τον Συντονισµο΄ των Συστηµα΄των Κοινωνικη΄ς Ασφα΄λισης, καλου΄µενη στο εξη΄ς
΄ ν Κοινοτη΄των και αποτελει΄ται απο΄ ΄εναν εκπρο΄σωπο
«∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄», υπα΄γεται στην Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
της κυβε΄ρνησης κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, ο οποι΄ος επικουρει΄ται, εφο΄σον απαιτει΄ται, απο΄ ειδικου΄ς συµβου΄λους. Ένας
΄ ν Κοινοτη΄των, µετε΄χει, µε συµβουλευτικη΄ ιδιο΄τητα, στις συνεδρια΄σεις
εκπρο΄σωπος της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς.
2.

΄ ν της.
Το καταστατικο΄ της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς καταρτι΄ζεται µε κοινη΄ συµφωνι΄α των µελω

Οι αποφα΄σεις σχετικα΄ µε θε΄µατα ερµηνει΄ας που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 72, στοιχει΄ο α) εγκρι΄νονται συ΄µφωνα µε
τους κανο΄νες ψηφοφορι΄ας που καθορι΄ζονται στη Συνθη΄κη και λαµβα΄νουν την απαιτου΄µενη δηµοσιο΄τητα.
΄ν
3.
Η γραµµατειακη΄ υποστη΄ριξη της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς εξασφαλι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
Κοινοτη΄των.
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Άρθρο 72
Καθη΄κοντα της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς

Η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄:
α)

χειρι΄ζεται ο΄λα τα διοικητικα΄ θε΄µατα και τα θε΄µατα ερµηνει΄ας που απορρε΄ουν απο΄ τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος
κανονισµου΄, του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς η΄ απο΄ κα΄θε α΄λλη συµφωνι΄α η΄ ρυ΄θµιση που συνα΄πτεται στο πλαι΄σιο
΄ ν αυτω΄ν, µε την επιφυ΄λαξη του δικαιω
΄ µατος των σχετικω
΄ ν αρχω
΄ ν, φορε΄ων και προσω΄πων να
των κανονισµω
προσφευ΄γουν στα δικαστη΄ρια και τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται απο΄ τις νοµοθεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν,
απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ η΄ απο΄ τη Συνθη΄κη,

β)

διευκολυ΄νει την οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου, ιδι΄ως προωθω΄ντας την ανταλλαγη΄ πει΄ρας και
΄ ν πρακτικω
΄ ν,
ορθω΄ν διοικητικω

γ)

προα΄γει και αναπτυ΄σσει τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και των φορε΄ων τους σε θε΄µατα κοινωνικη΄ς
ασφα΄λειας, ιδι΄ως προκειµε΄νου να αντιµετωπι΄ζονται συγκεκριµε΄να ζητη΄µατα ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν προσω΄πων·
διευκολυ΄νει επι΄σης την υλοποι΄ηση δρα΄σεων διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας στον τοµε΄α του συντονισµου΄ των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας,

δ)

ενθαρρυ΄νει την ευρυ΄τερη δυνατη΄ χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν προς διευκο΄λυνση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας
΄ ν και προτων προσω΄πων, µεταξυ΄ α΄λλων, εκσυγχρονι΄ζοντας τις διαδικασι΄ες για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν µεταξυ΄ φορε΄ων ενο΄ψει της ανταλλαγη΄ς µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα, λαµβα΄νοσαρµο΄ζοντας τη ροη΄ πληροφοριω
ντας υπο΄ψη την εξε΄λιξη της επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος· η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄
εγκρι΄νει τους κοινου΄ς κανο΄νες δοµη΄ς για τις υπηρεσι΄ες επεξεργασι΄ας των δεδοµε΄νων, ιδι΄ως σε θε΄µατα ασφα΄λειας και χρη΄σης των προτυ΄πων και καθορι΄ζει τους τρο΄πους λειτουργι΄ας του κοινου΄ µε΄ρους των εν λο΄γω
΄ ν,
υπηρεσιω

ε)

ασκει΄ κα΄θε α΄λλο καθη΄κον το οποι΄ο εµπι΄πτει στο πεδι΄ο της αρµοδιο΄τητα΄ς της, δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς η΄ κα΄θε α΄λλης συµφωνι΄ας η΄ ρυ΄θµισης που συνα΄πτεται στο πλαι΄σιο των
΄ ν αυτω΄ν,
κανονισµω

΄ ν Κοινοτη΄των προτα΄σεις στον τοµε΄α του συντονισµου΄ των συστηστ) υποβα΄λλει στην Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
µα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας, ω΄στε να βελτιωθει΄ και να εκσυγχρονισθει΄ το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο µε την εκπο΄΄ ν η΄ µε΄σω α΄λλων πρα΄ξεων που προβλε΄πονται απο΄ τη Συνθη΄κη,
νηση µεταγενε΄στερων κανονισµω
ζ)

΄ ν σχετικα΄ µε τις
καθορι΄ζει τα στοιχει΄α που πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη για την κατα΄ρτιση των λογαριασµω
δαπα΄νες που βαρυ΄νουν τους φορει΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ και εγκρι΄νει τους
΄ ν που
ετη΄σιους λογαριασµου΄ς µεταξυ΄ των εν λο΄γω φορε΄ων µε βα΄ση την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Λογαριασµω
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 74.

Άρθρο 73
Τεχνικη΄ Επιτροπη΄ για την Επεξεργασι΄α ∆εδοµε΄νων
1.
Στο πλαι΄σιο της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς συνιστα΄ται µια Τεχνικη΄ επιτροπη΄ για την Επεξεργασι΄α ∆εδοµε΄νων,
καλου΄µενη στο εξη΄ς «Τεχνικη΄ Επιτροπη΄». Η Τεχνικη΄ Επιτροπη΄ προτει΄νει στη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ τους κοινου΄ς
΄ ν επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων, ιδι΄ως σε θε΄µατα ασφα΄λειας και
κανο΄νες αρχιτεκτονικη΄ς για τη λειτουργι΄α των υπηρεσιω
΄ νει αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη πριν λα΄βει απο΄φαση η ∆ιοικητικη΄
χρη΄σης των προτυ΄πων· καταρτι΄ζει εκθε΄σεις και διατυπω
Επιτροπη΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 72, στοιχει΄ο δ). Η συ΄νθεση και ο τρο΄πος λειτουργι΄ας της Τεχνικη΄ς Επιτροπη΄ς
ορι΄ζονται απο΄ τη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄.
2.

Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η Τεχνικη΄ Επιτροπη΄:

α)

΄ νει τα σχετικα΄ τεχνικα΄ ΄εγγραφα και αναλαµβα΄νει τις µελε΄τες και τις εργασι΄ες που απαιτου΄νται για
συγκεντρω
την εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων της,

β)

υποβα΄λλει στη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ τις εκθε΄σεις και τις αιτιολογηµε΄νες γνω΄µες που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1,
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γ)

εκτελει΄ α΄λλα καθη΄κοντα και µελε΄τες για θε΄µατα που της αναθε΄τει η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄,

δ)

΄ ν σχεδι΄ων που διεξα΄γονται µε τη χρη΄ση υπηρεσιω
΄ ν επεξεργαδιασφαλι΄ζει τη διαχει΄ριση κοινοτικω΄ν πιλοτικω
σι΄ας δεδοµε΄νων και, ως προς το κοινοτικο΄ τµη΄µα τους, των λειτουργικω΄ν συστηµα΄των που χρησιµοποιου΄ν
υπηρεσι΄ες επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων.

Άρθρο 74
΄ν
Επιτροπη΄ Λογαριασµω
΄ ν. Η συ΄νθεση και ο τρο΄πος
1.
Στο πλαι΄σιο της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς συνιστα΄ται µια Επιτροπη΄ Λογαριασµω
λειτουργι΄ας της ορι΄ζονται απο΄ τη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄.
΄ ν:
Η Επιτροπη΄ Λογαριασµω
α)

ελε΄γχει τη µε΄θοδο προσδιορισµου΄ και υπολογισµου΄ του µε΄σου ετησι΄ου κο΄στους που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη
µε΄λη,

β)

συλλε΄γει τα αναγκαι΄α δεδοµε΄να και προβαι΄νει στους αναγκαι΄ους υπολογισµου΄ς για την κατα΄ρτιση της ετη΄σιας κατα΄στασης των απαιτη΄σεων κα΄θε κρα΄τους µε΄λους,

γ)

υποβα΄λλει περιοδικα΄ στη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ αναφορα΄ για τα αποτελε΄σµατα της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς, ιδι΄ως απο΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη,

δ)

παρε΄χει τα στοιχει΄α και τις εκθε΄σεις που απαιτου΄νται για τη λη΄ψη αποφα΄σεων απο΄ τη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄
δυνα΄µει του α΄ρθρου 72, στοιχει΄ο ζ),

ε)

απευθυ΄νει στη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ κα΄θε χρη΄σιµη συ΄σταση, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συστα΄σεων που αφορου΄ν τον παρο΄ντα κανονισµο΄ σε σχε΄ση µε τα στοιχει΄α α), β) και γ),

στ) εκτελει΄ ο΄λες τις εργασι΄ες, µελε΄τες η΄ αποστολε΄ς σχετικα΄ µε τα θε΄µατα που της αναθε΄τει η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄.

Άρθρο 75
Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ για τον Συντονισµο΄ των Συστηµα΄των Κοινωνικη΄ς Ασφα΄λειας
1.
Συνιστα΄ται µια Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ για τον Συντονισµο΄ των Συστηµα΄των Κοινωνικη΄ς Ασφα΄λειας,
καλου΄µενη στο εξη΄ς «Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄», η οποι΄α αποτελει΄ται, για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, απο΄:
α)

΄εναν εκπρο΄σωπο της κυβε΄ρνησης,

β)

΄εναν εκπρο΄σωπο των συνδικαλιστικω
΄ ν οργανω΄σεων των εργαζοµε΄νων,

γ)

΄εναν εκπρο΄σωπο των οργανω΄σεων εργοδοτω΄ν.

Για κα΄θε προαναφερο΄µενη κατηγορι΄α, διορι΄ζεται ΄ενα αναπληρωµατικο΄ µε΄λος ανα΄ κρα΄τος µε΄λος.
Τα τακτικα΄ και τα αναπληρωµατικα΄ µε΄λη της Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς διορι΄ζονται απο΄ το Συµβου΄λιο. Η Συµ΄ ν Κοινοτη΄των. Η Συµβουλευβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ προεδρευ΄εται απο΄ αντιπρο΄σωπο της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
τικη΄ Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της.
΄ ν Κοινοτη΄των, της
2.
Η Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ αναλαµβα΄νει, κατ’ αι΄τηση της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς η΄ µε δικη΄ της πρωτοβουλι΄α:
α)

να εξετα΄ζει γενικα΄ θε΄µατα η΄ θε΄µατα αρχη΄ς και προβλη΄µατα που ανακυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν διατα΄ξεων για τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ ορισµε΄νες
΄ πων,
κατηγορι΄ες προσω

β)

΄ ς και προτα΄σεις για την
να υποβα΄λλει γνω΄µη επι΄ του συγκεκριµε΄νου θε΄µατος στη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ καθω
ενδεχο΄µενη αναθεω΄ρηση των διατα΄ξεων αυτω΄ν.
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C 104 E/187
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

ΤΙΤΛΟΣ V
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76
Συνεργασι΄α
1.

΄ ν γνωστοποιου΄ν µεταξυ΄ τους κα΄θε πληροφορι΄α που αφορα΄:
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω

α)

τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄,

β)

τροποποιη΄σεις της νοµοθεσι΄ας τους που δυ΄νανται να επηρεα΄σουν την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.

2.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι αρχε΄ς και οι φορει΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν παρε΄χουν µεταξυ΄
τους κα΄θε δυνατη΄ διευκο΄λυνση, σαν να επρο΄κειτο για την εφαρµογη΄ της δικη΄ς τους νοµοθεσι΄ας. Η διοικητικη΄
συνδροµη΄ απο΄ τις ανωτε΄ρω αρχε΄ς και φορει΄ς παρε΄χεται κατ’ αρχη΄ν δωρεα΄ν. Ωστο΄σο, η ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄
΄ ν και τα ο΄ρια πα΄νω απο΄ τα οποι΄α οφει΄λεται η επιστροφη΄ τους.
καθορι΄ζει τη φυ΄ση των επιστρεπτε΄ων δαπανω
3.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι αρχε΄ς και οι φορει΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν να επικοι΄ ς και µε τους ενδιαφεροµε΄νους η΄ τους εκπροσω
΄ πους τους.
νωνου΄ν απευθει΄ας µεταξυ΄ τους καθω
4.
Οι φορει΄ς και τα προ΄σωπα που καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ ΄εχουν υποχρε΄ωση αµοιβαι΄ας
ενηµε΄ρωσης και συνεργασι΄ας, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται η ορθη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
Οι φορει΄ς, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς διοι΄κησης, απαντου΄ν σε ο΄λα τα αιτη΄µατα εντο΄ς ευ΄λογου διαστη΄µατος και, σε αυτη΄ τη συνα΄ρτηση, παρε΄χουν στους ενδιαφεροµε΄νους κα΄θε πληροφορι΄α που απαιτει΄ται για την
α΄σκηση των δικαιωµα΄των που τους αναγνωρι΄ζει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς.
΄ νουν, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, τους φορει΄ς του αρµο΄διου κρα΄Τα εν λο΄γω προ΄σωπα υποχρεου΄νται να ενηµερω
τους µε΄λους και του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας σχετικα΄ µε κα΄θε αλλαγη΄ της προσωπικη΄ς η΄ οικογενειακη΄ς τους
΄ µατα΄ τους επι΄ των παροχω
΄ ν δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄.
κατα΄στασης η οποι΄α ΄εχει επιπτω΄σεις στα δικαιω
5.
Η µη τη΄ρηση της υποχρε΄ωσης ενηµε΄ρωσης που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 4, τρι΄το εδα΄φιο, µπορει΄ να
΄εχει ως αποτε΄λεσµα τη λη΄ψη ανα΄λογων µε΄τρων συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο. Εντου΄τοις, τα µε΄τρα αυτα΄ πρε΄πει να
ει΄ναι ισοδυ΄ναµα µε εκει΄να που εφαρµο΄ζονται σε παρο΄µοιες καταστα΄σεις βα΄σει του εθνικου΄ δικαι΄ου και δεν πρε΄πει
να καθιστου΄ν, στην πρα΄ξη, αδυ΄νατη η΄ υπερβολικα΄ δυ΄σκολη την α΄σκηση των δικαιωµα΄των που αναγνωρι΄ζονται
στους ενδιαφεροµε΄νους µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
΄ ν ερµηνει΄ας η΄ εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, που ενδε΄χεται να διακυβευ΄σουν
6.
Σε περι΄πτωση δυσκολιω
΄ µατα ενο΄ς προσω΄που που καλυ΄πτεται απο΄ αυτο΄ν, ο φορε΄ας του αρµο΄διου κρα΄τους µε΄λους η΄ του
τα δικαιω
κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας του εν λο΄γω προσω΄που ΄ερχεται σε επαφη΄ µε το φορε΄α η΄ τους φορει΄ς του α΄λλου
΄ ν. Εφο΄σον δεν υπα΄ρξει λυ΄ση εντο΄ς ευλο΄γου διαστη΄µατος, οι οικει΄ες
κρα΄τους µε΄λους η΄ των α΄λλων κρατω΄ν µελω
αρχε΄ς µπορου΄ν να ζητου΄ν την παρε΄µβαση της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς.
7.
Οι αρχε΄ς, οι φορει΄ς και τα δικαστη΄ρια ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους δεν µπορου΄ν να απορρι΄πτουν αιτη΄σεις η΄ α΄λλα
΄εγγραφα τα οποι΄α τους απευθυ΄νονται µε το λο΄γο ο΄τι ΄εχουν συνταχθει΄ στην επι΄σηµη γλω
΄ σσα α΄λλου κρα΄τους
µε΄λους, η οποι΄α αναγνωρι΄ζεται ως επι΄σηµη γλω΄σσα των οργα΄νων της Κοινο΄τητας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 290
της Συνθη΄κης.

Άρθρο 77
Προστασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
1.
Όταν, δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς, οι αρχε΄ς η΄ οι φορει΄ς ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους ανταλλα΄σσουν δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα µε αρχε΄ς η΄ φορει΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, η ανταλλαγη΄
αυτη΄ υπο΄κειται στη νοµοθεσι΄α περι΄ προστασι΄ας των δεδοµε΄νων του κρα΄τους µε΄λους που τα διαβιβα΄ζει. Κα΄θε
γνωστοποι΄ηση απο΄ την αρχη΄ η΄ τον φορε΄α του κρα΄τους που ΄ελαβε τα δεδοµε΄να καθω΄ς και η αποθη΄κευση, η
τροποποι΄ηση και η καταστροφη΄ τους απο΄ το κρα΄τος µε΄λος αυτο΄, υπο΄κεινται στη νοµοθεσι΄α περι΄ προστασι΄ας
των δεδοµε΄νων του κρα΄τους µε΄λους που τα λαµβα΄νει.
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2.
Τα δεδοµε΄να που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς
διαβιβα΄ζονται απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος προς α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις περι΄ προ΄ ν προσω
΄ πων ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α και κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαραστασι΄ας των φυσικω
κτη΄ρα.

Άρθρο 78
Επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου΄ν προοδευτικα΄ τις νε΄ες τεχνολογι΄ες για την ανταλλαγη΄, και την επεξεργασι΄α
΄ ς και την προ΄σβαση σ’ αυτα΄, που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄
των δεδοµε΄νων, καθω
και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς. Η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των παρε΄χει την υποστη΄ριξη΄ της σε δραστηριο΄τητες κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ευθυ΄ς ως τα κρα΄τη µε΄λη εγκαταστη΄σουν αυτε΄ς τις υπηρεσι΄ες επεξεργασι΄ας
δεδοµε΄νων.
΄ ν επεξεργασι΄ας
2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι υπευ΄θυνο για τη διαχει΄ριση του δικου΄ του τµη΄µατος των υπηρεσιω
΄ ν προσω
΄ πων ο΄σον αφορα΄ την επεδεδοµε΄νων, συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις περι΄ προστασι΄ας των φυσικω
ξεργασι΄α και ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα.
3.
Ηλεκτρονικο΄ ΄εγγραφο το οποι΄ο αποστε΄λλεται η΄ εκδι΄δεται απο΄ κα΄ποιο φορε΄α συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος κανονισµου΄ και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς, δεν µπορει΄ να απορρι΄πτεται απο΄ αρχη΄ η΄ φορε΄α α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, για το λο΄γο ο΄τι ελη΄φθη µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα, εφο΄σον ο φορε΄ας που τα παραλαµβα΄νει ΄εχει
΄ σει ο΄τι ει΄ναι σε θε΄ση να δε΄χεται ηλεκτρονικα΄ ΄εγγραφα. Η αναπαραγωγη΄ και η καταγραφη΄ των εγγρα΄φων
δηλω
αυτου΄ του ει΄δους θεωρει΄ται ως ορθη΄ και ακριβη΄ς αναπαραγωγη΄ του πρωτο΄τυπου εγγρα΄φου η΄ ως απεικο΄νιση
΄ ν τις οποι΄ες αυτο΄ αναφε΄ρει, εκτο΄ς εα΄ν αποδειχθει΄ α΄λλως.
των πληροφοριω
4.
Ένα ηλεκτρονικο΄ ΄εγγραφο θεωρει΄ται ΄εγκυρο εα΄ν το συ΄στηµα πληροφορικη΄ς στο οποι΄ο καταγρα΄φεται το
΄εγγραφο αυτο΄ περιλαµβα΄νει τα αναγκαι΄α στοιχει΄α ασφα΄λειας ω΄στε να αποφευχθει΄ κα΄θε αλλοι΄ωση η΄ κοινοποι΄ηση
της εγγραφη΄ς η΄ κα΄θε προ΄σβαση στην εγγραφη΄ χωρι΄ς α΄δεια. Ανα΄ πα΄σα στιγµη΄, πρε΄πει να ει΄ναι δυνατη΄ η αναπα΄ σιµη µορφη΄. Όταν ΄ενα ηλεκτρονικο΄ ΄εγγραφο διαβιραγωγη΄ της καταγεγραµµε΄νης πληροφορι΄ας σε α΄µεσα αναγνω
βα΄ζεται απο΄ ΄ενα φορε΄α κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης σε α΄λλον, πρε΄πει να λαµβα΄νονται προ΄σφορα µε΄τρα ασφα΄λειας,
΄ ν προσω
΄ πων ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α και
συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις περι΄ προστασι΄ας των φυσικω
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα.

Άρθρο 79
Χρηµατοδο΄τηση των ενεργειω΄ν στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας
΄ ν Κοινοτη΄των
Στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανονισµου΄ και του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς, η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
µπορει΄ να χρηµατοδοτει΄, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει:
α)

΄ σουν την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν µεταξυ΄ των αρχω
΄ ν και των φορε΄ων
ενε΄ργειες που σκοπο΄ ΄εχουν να βελτιω
΄ ν, ιδι΄ως την ηλεκτρονικη΄ ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων,
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης των κρατω΄ν µελω

β)

΄ ν στα προ΄σωπα που καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄κα΄θε α΄λλη ενε΄ργεια που σκοπο΄ ΄εχει την παροχη΄ πληροφοριω
΄ πους τους σχετικα΄ µε τα δικαιω
΄ µατα και τις υποχρεω
΄ σεις που απορρε΄ουν
ντα κανονισµο΄ και τους εκπροσω
απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄, µε τη χρη΄ση των καταλληλο΄τερων µε΄σων.

Άρθρο 80
Απαλλαγε΄ς
΄ σεις φο΄ρων, χαρτοση΄µου, δικαστικω
΄ ν τελω΄ν η΄ εγγραφη΄ς, οι οποι΄ες προβλε΄πονται
1.
Τυχο΄ν απαλλαγε΄ς η΄ µειω
απο΄ τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους για τα πιστοποιητικα΄ η΄ τα ΄εγγραφα τα οποι΄α πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται
κατ’ εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄, επεκτει΄νονται και στα αντι΄στοιχα πιστοποιητικα΄ η΄
΄εγγραφα, τα οποι΄α πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται κατ’ εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
2.
Όλες οι πρα΄ξεις, τα ΄εγγραφα και κα΄θε ει΄δους πιστοποιητικο΄ το οποι΄ο πρε΄πει να προσκοµι΄ζεται
΄ σεως απο΄ διπλωµατικε΄ς η΄ προξενικε΄ς αρχε΄ς.
κατ’ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, απαλλα΄σσεται της επικυρω
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Άρθρο 81
΄ σεις η΄ προσφυγε΄ς
Αιτη΄σεις, δηλω
΄ σεις η΄ προσφυγε΄ς, οι οποι΄ες, κατ’ εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους, θα πρε΄πει να
Τυχο΄ν αιτη΄σεις, δηλω
υποβα΄λλονται εντο΄ς καθορισµε΄νης προθεσµι΄ας προς αρχη΄, φορε΄α η΄ δικαστη΄ριο του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄,
γι΄νονται δεκτε΄ς εα΄ν υποβληθου΄ν, εντο΄ς της ΄διας
ι
προθεσµι΄ας, προς αντι΄στοιχη αρχη΄, φορε΄α η΄ δικαστη΄ριο α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η επιληφθει΄σα αρχη΄, φορε΄ας η΄ δικαστη΄ριο διαβιβα΄ζει αµελλητι΄ τις εν
΄ σεις η΄ προσφυγε΄ς προς την αρµο΄δια αρχη΄, φορε΄α η΄ δικαστη΄ριο του πρω
΄ του κρα΄τους µε΄λους,
λο΄γω αιτη΄σεις, δηλω
΄ ν των σχετικω
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν. Η ηµεροµηνι΄α κατα΄
ει΄τε απευθει΄ας ει΄τε κατο΄πιν µεσολαβη΄σεως των αρµο΄διων αρχω
΄ σεις η΄ προσφυγε΄ς αυτε΄ς υποβλη΄θηκαν προς την αρχη΄, τον φορε΄α η΄ το δικαστη΄ριο του
την οποι΄α οι αιτη΄σεις, δηλω
δευ΄τερου κρα΄τους µε΄λους, θεωρει΄ται ως η ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς τους προς την αρµο΄δια αρχη΄, φορε΄α η΄ δικαστη΄ριο.

Άρθρο 82
Ιατρικε΄ς εξετα΄σεις
Οι ιατρικε΄ς εξετα΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους µπορου΄ν να πραγµατοποιου΄νται,
υ΄στερα απο΄ αι΄τηση του αρµο΄διου φορε΄α, σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, απο΄ τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς
΄ ν, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ εφαρτου αιτου΄ντος η΄ του δικαιου΄χου παροχω
΄ ν των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν.
µογη΄ς η΄ συµφωνου΄νται µεταξυ΄ των αρµο΄διων αρχω

Άρθρο 83
Εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας
΄ ν παρατι΄θενται στο Παρα΄ρτηµα ΧΙ.
Οι ειδικε΄ς διατα΄ξεις για την εφαρµογη΄ των νοµοθεσιω΄ν ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω

Άρθρο 84
΄ ν και ανα΄κτηση παροχω
΄ν
Ει΄σπραξη εισφορω
΄ ν που οφει΄λονται σε φορε΄α κρα΄τους µε΄λους καθω
΄ ς και η ανα΄κτηση των παροχω
΄ν
1.
Η ει΄σπραξη των εισφορω
που ΄εχουν χορηγηθει΄ αχρεωστη΄τως απο΄ φορε΄α κρα΄τους µε΄λους, ει΄ναι δυνατο΄ν να διενεργηθου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος, συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες και µε τις εγγυη΄σεις και τα προνο΄µια που εφαρµο΄ζονται για την ει΄σπραξη των
΄ ν καθω
΄ ς και για την ανα΄κτηση παροχω
΄ ν που ΄εχουν χορηγηθει΄ αχρεωστη΄τως απο΄ τον αρµο΄διο
οφειλοµε΄νων εισφορω
φορε΄α του τελευται΄ου αυτου΄ κρα΄τους µε΄λους.
΄ ν και των διοικητικω
΄ ν αρχω
΄ ν σχετικα΄ µε την ει΄σπραξη εισφορω
΄ ν,
2.
Οι εκτελεστε΄ς αποφα΄σεις των δικαστικω
΄ ν τελω΄ν η΄ την ανα΄κτηση παροχω
΄ ν που ΄εχουν χορηγηθει΄ αχρεωστη΄τως δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας
το΄κων και λοιπω
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, αναγνωρι΄ζονται και εκτελου΄νται, κατ’ αι΄τηση του αρµο΄διου φορε΄α, στο ΄εδαφος α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, εντο΄ς των ορι΄ων και συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του
τελευται΄ου αυτου΄ κρα΄τους και κα΄θε α΄λλη διαδικασι΄α που εφαρµο΄ζεται σε παρο΄µοιες αποφα΄σεις του τελευται΄ου
αυτου΄ κρα΄τους µε΄λους. Οι αποφα΄σεις αυτε΄ς κηρυ΄σσονται εκτελεστε΄ς στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος, εφο΄σον το
απαιτει΄ η νοµοθεσι΄α και οι λοιπε΄ς διαδικασι΄ες αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους.
3.
Σε περι΄πτωση αναγκαστικη΄ς εκτε΄λεσης, πτω΄χευσης η΄ πτωχευτικου΄ συµβιβασµου΄, οι απαιτη΄σεις του φορε΄α
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους απολαµβα΄νουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος προνο΄µια ΄δια
ι µε εκει΄να που η νοµοθεσι΄α του τελευται΄ου αυτου΄ κρα΄τους µε΄λους αναγνωρι΄ζει υπε΄ρ απαιτη΄σεων της ιδι΄ας φυ΄σης.
΄ ν, ρυθµι΄ζεται
4.
Ο τρο΄πος εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος α΄ρθρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επιστρεπτε΄ων δαπανω
΄ ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
απο΄ τον κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς η΄, εα΄ν χρειασθει΄ και συµπληρωµατικα΄, µε΄σω συµφωνιω
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Άρθρο 85
΄ µατα των φορε΄ων
∆ικαιω
1.
Εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, ΄ενα προ΄σωπο ΄εχει δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς για ζηµι΄α η
΄ µατα του φορε΄α
οποι΄α προκλη΄θηκε απο΄ γεγονο΄τα τα οποι΄α συνε΄βησαν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, τα τυχο΄ν δικαιω
΄ ν ΄εναντι τρι΄του, ο οποι΄ος υποχρεου΄ται σε αποκατα΄σταση της ζηµι΄ας,
που ει΄ναι υπευ΄θυνος για χορη΄γηση παροχω
διε΄πονται απο΄ τις ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
α)

΄ ν, υποκαθι΄σταται, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που
ο΄ταν ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για χορη΄γηση παροχω
΄ µατα που ΄εχει ο δικαιου΄χος ΄εναντι του τρι΄του, η υποκατα΄σταση αυτη΄
εφαρµο΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τα δικαιω
αναγνωρι΄ζεται απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος,

β)

΄ ν ΄εχει α΄µεσο δικαι΄ωµα ΄εναντι τρι΄του, κα΄θε
ο΄ταν ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη χορη΄γηση παροχω
κρα΄τος µε΄λος αναγνωρι΄ζει το δικαι΄ωµα αυτο΄.

2.
Εα΄ν, δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, ΄ενα προ΄σωπο ΄εχει δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς για ζηµι΄α που
προκλη΄θηκε απο΄ γεγονο΄τα τα οποι΄α συνε΄βησαν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, οι διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς, οι
΄ σεις αποκλει΄εται η΄ αστικη΄ ευθυ΄νη των εργοδοτω΄ν η΄ των µισθωτω΄ν τους
οποι΄ες καθορι΄ζουν σε ποιες περιπτω
οποι΄ους αυτοι΄ απασχολου΄ν, ισχυ΄ουν ΄εναντι του εν λο΄γω προσω΄που η΄ του αρµο΄διου φορε΄α.
΄ µατα του φορε΄α που ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη χορη΄γηση
Η παρα΄γραφος 1 ισχυ΄ει επι΄σης για τα τυχο΄ν δικαιω
΄ ν ΄εναντι εργοδοτω΄ν η΄ των µισθωτω΄ν τους οποι΄ους αυτοι΄ απασχολου΄ν, σε ο΄σες περιπτω΄σεις δεν αποκλει΄εται
παροχω
η ευθυ΄νη τους.
3.
Εφο΄σον, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 35, παρα΄γραφος 3, η΄/και το α΄ρθρο 41, παρα΄γραφος 2, δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα
κρα΄τη µε΄λη η΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνι΄α παραι΄τησης απο΄ την επιστροφη΄ µεταξυ΄ των
φορε΄ων που υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα΄ τους η΄ στην περι΄πτωση που η επιστροφη΄ ει΄ναι ανεξα΄ρτητη του ποσου΄
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν, τα τυχο΄ν δικαιω
΄ µατα ΄εναντι τρι΄του υπευθυ΄νου, διε΄πονται απο΄ τις ακο΄των πρα΄γµατι παρασχεθεισω
λουθες διατα΄ξεις:
α)

Εφο΄σον ο φορε΄ας του κρα΄τους µε΄λους κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς χορηγει΄ σε ΄ενα α΄τοµο παροχε΄ς για ζηµι΄α η
οποι΄α επη΄λθε στο ΄εδαφο΄ς του, ο φορε΄ας αυτο΄ς ασκει΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζει, το δικαι΄ωµα υποκατα΄στασης η΄ ευθει΄ας αγωγη΄ς κατα΄ του τρι΄του, ο οποι΄ος µπορει΄ να υποχρεωθει΄ σε
αποκατα΄σταση της ζηµι΄ας·

β)

για την εφαρµογη΄ του στοιχει΄ου α):
΄ ν θεωρει΄ται ασφαλισµε΄νος στο φορε΄α, του το΄που κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς, και
i) ο δικαιου΄χος των παροχω
΄ ν.
ii) ο φορε΄ας αυτο΄ς θεωρει΄ται ως ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη χορη΄γηση παροχω

γ)

οι παρα΄γραφοι 1 και 2 εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν για τις παροχε΄ς που δεν περιλαµβα΄νονται στη συµφωνι΄α
παραι΄τησης η΄ δεν αποτελου΄ν το αντικει΄µενο επιστροφη΄ς ανεξα΄ρτητης του ποσου΄ των πραγµατικα΄ παρασχε΄ ν υπηρεσιω
΄ ν.
θεισω
Άρθρο 86
∆ιµερει΄ς συµφωνι΄ες

Όσον αφορα΄ τις σχε΄σεις µεταξυ΄, αφενο΄ς, του Λουξεµβου΄ργου και, αφετε΄ρου, της Γαλλι΄ας, της Γερµανι΄ας και του
Βελγι΄ου, η εφαρµογη΄ και η δια΄ρκεια της περιο΄δου που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 65, παρα΄γραφος 7, ρυθµι΄ζεται µε
΄ ν συµφωνιω
΄ ν.
τη συ΄ναψη διµερω

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Μεταβατικε΄ς διατα΄ξεις
΄ µατα δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ για την περι΄οδο πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
1.
∆εν αποκτω΄νται δικαιω
εφαρµογη΄ς του.
΄ ς και, κατα΄ περι΄πτωση, κα΄θε περι΄οδος µισθωτη΄ς η΄ µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄2.
Κα΄θε περι΄οδος ασφα΄λισης καθω
τητας η΄ κατοικι΄ας, η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους πριν απο΄ την
ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ στο σχετικο΄ κρα΄τος µε΄λος, λαµβα΄νεται υπο΄ψη για τον προσδιορισµο΄ των δικαιωµα΄των που αποκτω΄νται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
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3.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 1, ΄ενα δικαι΄ωµα αποκτα΄ται δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ ακο΄µη
και εα΄ν αναφε΄ρεται σε γεγονο΄ς που συνε΄βη πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος
µε΄λος.
4.
Κα΄θε παροχη΄, που δεν ΄εχει εκκαθαρισθει΄ η΄ που ΄εχει ανασταλει΄ λο΄γω της ιθαγε΄νειας η΄ του το΄που κατοικι΄ας
΄ ς του, απο΄ την ηµεροµηνι΄α
του ενδιαφεροµε΄νου, εκκαθαρι΄ζεται η΄ παυ΄ει να τελει΄ σε αναστολη΄, κατο΄πιν αιτη΄σεω
εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, υπο΄ την επιφυ΄λαξη ο΄τι τα προηγουµε΄νως
΄ µατα δεν ρυθµι΄σθηκαν µε εφα΄παξ καταβολη΄.
εκκαθαρισθε΄ντα δικαιω
΄ µατα ενδιαφεροµε΄νου, ο οποι΄ος ΄ελαβε συ΄νταξη πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄5.
Τα δικαιω
ντος κανονισµου΄ σε κρα΄τος µε΄λος, ει΄ναι δυνατο΄ν να αναθεωρου΄νται, κατ’ αι΄τηση΄ του, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
6.
Εα΄ν η αι΄τηση στην οποι΄α αναφε΄ρονται οι παρα΄γραφοι 4 η΄ 5 υποβληθει΄ εντο΄ς δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄ µατα που αποκτω
΄ νται δυνα΄µει του παρο΄ντος
εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ σε κρα΄τος µε΄λος, τα δικαιω
κανονισµου΄, ισχυ΄ουν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, χωρι΄ς να ει΄ναι δυνατο΄ν να αντιταχθει΄ στους ενδιαφεροµε΄νους η
νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους περι΄ εκπτω΄σεως η΄ περιορισµου΄ δικαιωµα΄των.
7.
Εα΄ν η αι΄τηση στην οποι΄α αναφε΄ρονται οι παρα΄γραφοι 4 η΄ 5 υποβληθει΄ µετα΄ τη λη΄ξη της διετου΄ς προθε΄ µατα
σµι΄ας απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, τα δικαιω
απο΄ τα οποι΄α δεν εξε΄πεσε ο δικαιου΄χος η΄ τα οποι΄α δεν παραγρα΄φηκαν, αποκτω΄νται απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς
της αι΄τησης, µε την επιφυ΄λαξη τυχο΄ν ευνοϊκο΄τερων διατα΄ξεων της νοµοθεσι΄ας κα΄θε κρα΄τους µε΄λους.
8.
Εα΄ν, ως συνε΄πεια του παρο΄ντος κανονισµου΄, ΄ενα προ΄σωπο υπο΄κειται στη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους α΄λλου
απο΄ το καθοριζο΄µενο συ΄µφωνα µε τον Τι΄τλο ΙΙ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η εν λο΄γω νοµοθεσι΄α
εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει ενο΄σω η σχετικη΄ κατα΄σταση παραµε΄νει αµετα΄βλητη, εκτο΄ς εα΄ν ο ενδιαφερο΄µενος υποβα΄λει
αι΄τηση να υπαχθει΄ στην εφαρµοζο΄µενη νοµοθεσι΄α συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄. Η αι΄τηση υποβα΄λλεται
εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ στον αρµο΄διο φορε΄α του κρα΄τους
µε΄λους, του οποι΄ου η νοµοθεσι΄α εφαρµο΄ζεται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄, εα΄ν το εν λο΄γω προ΄σωπο
προ΄κειται να υπαχθει΄ στη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄. Εα΄ν η αι΄τηση υποβληθει΄ κατο΄πιν παρε΄λευσης της προθεσµι΄ας αυτη΄ς, η εν λο΄γω µεταβολη΄ επε΄ρχεται
απο΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα του επο΄µενου µη΄να.
9.
Το α΄ρθρο 55 του παρο΄ντος κανονισµου΄ εφαρµο΄ζεται αποκλειστικα΄ στις συντα΄ξεις, οι οποι΄ες δεν εµπι΄πτουν
στις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 46 γ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 κατα΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
10. Το α΄ρθρο 65, παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο και παρα΄γραφος 3, εφαρµο΄ζεται στο Λουξεµβου΄ργο το
αργο΄τερο δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.
11. Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε να παρε΄χουν τις κατα΄λληλες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις τροποποιη΄σεις
΄ σεις, που θεσπι΄ζονται µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ και τον κανονισµο΄
΄ µατα και τις υποχρεω
ο΄σον αφορα΄ τα δικαιω
εφαρµογη΄ς.

Άρθρο 88
Ενηµε΄ρωση των Παραρτηµα΄των
Τα Παραρτη΄µατα του παρο΄ντος κανονισµου΄ αναθεωρου΄νται περιοδικα΄.

Άρθρο 89
Κανονισµο΄ς εφαρµογη΄ς
Η διαδικασι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ καθορι΄ζεται µε περαιτε΄ρω κανονισµο΄.
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Άρθρο 90
Κατα΄ργηση
1.
Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου καταργει΄ται απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του
παρο΄ντος κανονισµου΄.

Ωστο΄σο, ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 παραµε΄νει σε ισχυ΄ και συνεχι΄ζει να παρα΄γει ΄εννοµα αποτελε΄σµατα
για τους σκοπου΄ς:
α)

του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συµβουλι΄ου, της 14ης Μαι΅ου 2003, για την επε΄κταση των διατα΄ξεων του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκο΄ους
τρι΄των χωρω΄ν οι οποι΄οι δεν καλυ΄πτονται η΄δη απο΄ τις διατα΄ξεις αυτε΄ς µο΄νο λο΄γω της ιθαγε΄νει΄ας τους (1),
΄εως ο΄του καταργηθει΄ η΄ τροποποιηθει΄ ο εν λο΄γω κανονισµο΄ς,

β)

του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1661/85 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουνι΄ου 1985, για τις τεχνικε΄ς προσαρµογε΄ς της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας σε θε΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης των διακινου΄µενων εργαζοµε΄νων ο΄σον
αφορα΄ τη Γροιλανδι΄α (2), ΄εως ο΄του καταργηθει΄ η΄ τροποποιηθει΄ ο εν λο΄γω κανονισµο΄ς,

γ)

της Συµφωνι΄ας για τον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο (3) και της Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου, για την ελευ΄θερη
΄ ν που περιε΄χουν παραποµπη΄ στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ.
κυκλοφορι΄α των προσω΄πων (4) και α΄λλων συµφωνιω
1408/71, ΄εως ο΄του οι εν λο΄γω συµφωνι΄ες τροποποιηθου΄ν, υπο΄ το πρι΄σµα του παρο΄ντος κανονισµου΄.

2.
Οι παραποµπε΄ς στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που περιε΄χονται στην οδηγι΄α 98/49/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 29ης Ιουνι΄ου 1998, σχετικα΄ µε την προστασι΄α των δικαιωµα΄των συµπληρωµατικη΄ς συνταξιοδο΄τησης
των µισθωτω΄ν και των µη µισθωτω΄ν που µετακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας (5), πρε΄πει να εννοου΄νται ως παραποµπε΄ς στον παρο΄ντα κανονισµο΄.

Άρθρο 91
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
(1)
(2)
(3)
(4)

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 20.6.1985, σ. 7.
ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 1.
ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6. Συµφωνι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση αριθ. 2/2003 της Επιτροπη΄ς ΕΕ-Ελβετι΄ας (ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 55).
(5) ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
(Άρθρο 1, στοιχει΄ο κστ)
I.

΄ ν διατροφη΄ς
Προκαταβολε΄ς παροχω
Α. ΒΕΛΓΙΟ
΄ ν διατροφη΄ς, τις οποι΄ες προβλε΄πει ο νο΄µος της 21ης Φεβρουαρι΄ου 2003 περι΄
Προκαταβολε΄ς παροχω
΄ σεων διατροφη΄ς στο πλαι΄σιο της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµο΄σιας Υπηρεδηµιουργι΄ας µιας υπηρεσι΄ας υποχρεω
΄ ν (SPF Finances)
σι΄ας Οικονοµικω
B.

∆ΑΝΙΑ
΄ ν για τε΄κνα
Προκαταβολε΄ς επιδοµα΄των διατροφη΄ς τε΄κνων, τις οποι΄ες προβλε΄πει ο νο΄µος περι΄ παροχω
Προκαταβολε΄ς επιδοµα΄των διατροφη΄ς τε΄κνων, ενοποιηµε΄νο κει΄µενο µε τον νο΄µο αριθ. 765 της
11ης Σεπτεµβρι΄ου 2002

Γ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
΄ ν διατρο΄ ν διατροφη΄ς δυνα΄µει του γερµανικου΄ νο΄µου περι΄ προκαταβολω΄ν παροχω
Προκαταβολε΄ς παροχω
φη΄ς (Unterhaltsvorschussgesetz) της 23ης Ιουλι΄ου 1979

∆.

ΓΑΛΛΙΑ
Επι΄δοµα οικογενειακη΄ς στη΄ριξης που καταβα΄λλεται σε παιδι΄ του οποι΄ου ΄ενας η΄ και οι δυ΄ο γονει΄ς υπεκ΄ σεις συντη΄ρησης τε΄κνου η΄ καταβολη΄ς της διαφευ΄γουν η΄ αδυνατου΄ν να ανταποκριθου΄ν στις υποχρεω
τροφη΄ς που ΄εχει ορισθει΄ µε δικαστικη΄ απο΄φαση

E.

ΑΥΣΤΡΙΑ
΄ ν διατροφη΄ς δυνα΄µει του νο΄µου που προβλε΄πει την καταβολη΄ επιδοµα΄των διαΠροκαταβολε΄ς παροχω
τροφη΄ς τε΄κνων (Unterhaltsvorschussgesetz 1985  UVG)

ΣΤ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
΄ ν διατροφη΄ς (Νο΄µος αριθ. 75/98, 19 Νοεµβρι΄ου, περι΄ εξασφα΄λισης της συντη΄Προκαταβολε΄ς παροχω
ρησης ανηλι΄κων)
Ζ.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Επι΄δοµα διατροφη΄ς συ΄µφωνα µε τον νο΄µο περι΄ εξασφα΄λισης της συντη΄ρησης τε΄κνων (671/1998)

Η. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Επι΄δοµα διατροφη΄ς δυνα΄µει του νο΄µου περι΄ υποστη΄ριξης της συντη΄ρησης (1996:1030)
II.

Ειδικα΄ επιδο΄µατα τοκετου΄ και υιοθεσι΄ας
A. ΒΕΛΓΙΟ
Επι΄δοµα γεννη΄σεως και επι΄δοµα υιοθεσι΄ας
B.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Εφ α΄παξ επι΄δοµα τοκετου΄

Γ.

ΓΑΛΛΙΑ
΄ ν υποδοχη΄ς µικρου΄ παιδιου΄» («Prestations d’accΕπιδο΄µατα τοκετου΄ η΄ υιοθεσι΄ας ως µε΄ρος των «παροχω
ueil au jeune enfant»  PAJE)

∆.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Επιδο΄µατα κυη΄σεως
Επιδο΄µατα γεννη΄σεως

Ε.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
∆ε΄σµη επιδοµα΄των µητρο΄τητας, εφ α΄παξ επι΄δοµα µητρο΄τητας και ενι΄σχυση υπο΄ µορφη΄ εφ’ α΄παξ ποσου΄
για την κα΄λυψη των εξο΄δων διεθνου΄ς υιοθεσι΄ας συ΄µφωνα µε τον νο΄µο περι΄ επιδοµα΄των µητρο΄τητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
(Άρθρο 8, παρα΄γραφος 1)
Το περιεχο΄µενο του παρο΄ντος Παραρτη΄µατος καθορι΄ζεται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και απο΄ το Συµβου΄λιο,
συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο πριν απο΄ την προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 91
ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 18, παρα΄γραφος 2)
∆ΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
(Άρθρο 27, παρα΄γραφος 2)
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΟΠΟΥ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)
(Άρθρο 28, παρα΄γραφος 2)
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
(Άρθρο 44, παρα΄γραφος 1)
A. ΕΛΛΑ∆Α
΄ ς των γεωργικω΄ν ασφαλι΄σεων (ΟΓΑ), δυνα΄µει του νο΄µου αριθ. 4169/1961
Νοµοθεσι΄α σχετικη΄ µε το καθεστω
Β.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
Με΄ρος II, Κεφ. 15 του κωδικοποιηµε΄νου νο΄µου περι΄ κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως και κοινωνικω
(Social Welfare (Consolidation) Act), 1993

Γ.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
΄ ν συντα΄ξεων της 8ης Ιουνι΄ου 1956
Συντα΄ξεις αναπηρι΄ας που καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε το νο΄µο περι΄ εθνικω
΄ ν συντα΄ξεων (547/93)
και χορηγου΄νται δυνα΄µει των µεταβατικω΄ν διατα΄ξεων του νο΄µου περι΄ εθνικω
΄ν
Εθνικε΄ς συντα΄ξεις σε προ΄σωπα που ει΄ναι ανα΄πηρα η΄ αποκτου΄ν αναπηρι΄α σε νεαρη΄ ηλικι΄α (νο΄µος περι΄ εθνικω
συντα΄ξεων (547/93))

∆.

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Εξαρτηµε΄νες απο΄ τις αποδοχε΄ς παροχε΄ς ασθενει΄ας και αντισταθµι΄σεις δραστηριο΄τητας (νο΄µος 1962:381,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε το νο΄µο 2001: 489)

E.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
α)

Μεγα΄λη Βρετανι΄α
΄ ν και παροχω
΄ ν, 1992.
Τµη΄µατα 30A(5), 40, 41 και 68 του νο΄µου περι΄ εισφορω

β)

Βο΄ρεια Ιρλανδι΄α
΄ ν και παροχω
΄ ν (Βο΄ρεια Ιρλανδι΄α), 1992.
Τµη΄µατα 30A(5), 40, 41 και 68 του νο΄µου περι΄ εισφορω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
(Άρθρο 46 παρα΄γραφος 3)
ΒΕΛΓΙΟ
Κρα΄τη
µε΄λη

ΓΑΛΛΙΑ

Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους φορει΄ς
των κρατω΄ν µελω΄ν, οι οποι΄οι ΄εχουν λα΄βει
την απο΄φαση που αναγνωρι΄ζει το βαθµο΄
αναπηρι΄ας

Οργανισµο΄ς Υπερποντι΄ων
Κοινωνικω΄ν Ασφαλι΄σεων

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

΄ ν:
2. Καθεστω΄ς ναυτικω
- Ανικανο΄τητα προς
ναυσιπλοι΅α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Αναπηρι΄α εργατω΄ν

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Αναπηρι΄α υπαλλη΄λων

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

΄ς
2. Γεωργικο΄ καθεστω
- Γενικη΄ ολικη΄ αναπηρι΄α
- Γενικη΄ αναπηρι΄α
δυ΄ο τρι΄των
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
3. Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων:
- Γενικη΄ µερικη΄
αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα

1. Γενικο΄ καθεστω΄ς:

- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α
΄ ν:
4. Καθεστω΄ς ναυτικω
- Γενικη΄ αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α
1. Γενικο΄ καθεστω΄ς:
- Αναπηρι΄α εργατω΄ν
- Αναπηρι΄α υπαλλη΄λων

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (1)

()
1

Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων

Καθεστω΄ς ναυτικω΄ν

Γενικο΄ καθεστω΄ς

Γενικη΄ αναπηρι΄α

- Οµα΄δα III
(συνεχη΄ς φροντι΄δα)
- Οµα΄δα II
- Οµα΄δα I

ΙΤΑΛΙΑ

Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους βελγικου΄ς φορει΄ς για τους οποι΄ους η απο΄φαση ει΄ναι υποχρεωτικη΄ σε περι΄πτωση συµφωνι΄ας

Οι ενδει΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α µεταξυ΄, αφενο΄ς, του Λουξεµβου΄ργου και, αφετε΄ρου, της Γαλλι΄ας και του Βελγι΄ου, θα επανεξετασθου΄ν απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη για να ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι τροποποιη΄σεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας του Λουξεµβου΄ργου.

(3)

(2)

(1)

Συµφωνία
Ασυµφωνία

Ασυµφωνία
Ασυµφωνία

Ασυµφωνία
Ασυµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία

Ασυµφωνία

Αναπηρία εργατών

Αναπηρία υπαλλήλων

- Ανικανότητα προς
ναυσιπλοΐα

Ασυµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ολική
αναπηρία

Συνεχής
φροντίδα

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Γεωργικό καθεστώς

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία(1)

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Συµφωνία(2)

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Επαγγελµατ.
αναπηρία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Συνεχής
φροντίδα

Καθεστώς εργατών ορυχείων

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία

2/3
Γενική
αναπηρία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ολική
Επαγγελµατ.
αναπηρία

Καθεστώς ναυτικών

Ασυµφωνία

2/3
Γενική
αναπηρία

Εφόσον η αναπηρία την οποία αναγνωρίζουν οι βελγικοί φορείς είναι γενική.
Μόνον εάν ο βελγικός φορέας έχει αναγνωρίσει ότι ο εργάτης είναι ανίκανος προς εργασία είτε υπό το έδαφος είτε επί του εδάφους.
Οι ενδείξεις όσον αφορά τη συµφωνία µεταξύ, αφενός, του Λουξεµβούργου και, αφετέρου, της Γαλλίας και του Βελγίου, θα επανεξετασθούν από τεχνική άποψη για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της εθνικής
νοµοθεσίας του Λουξεµβούργου.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (3)

Ασυµφωνία

Συµφωνία

- Αναπηρία υπαλλήλων

2. Καθεστώς ναυτικών

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία(1)

Ασυµφωνία

Συµφωνία(1) Ασυµφωνία

- Αναπηρία εργατών

1. Γενικό καθεστώς

3. Καθεστώς ναυτικών

Συµφωνία

Συµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

2/3
Αναπηρία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

- Επαγγελµατική αναπηρία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Οµάδα ΙΙ

Οµάδα ΙΙΙ
Συνεχής
φροντίδα

Ασυµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία

- Γενική µερική αναπηρία

2. Καθεστώς εργατών ορυχείων

1. Γενικό καθεστώς

Οµάδα Ι

Γενικό καθεστώς

Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους γαλλικούς φορείς για τους οποίους η απόφαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση συµφωνίας

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Ασυµφωνία

Συνεχής
φροντίδα

EL

ΙΤΑΛΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

Κράτη
µέλη

Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από
τους φορείς των κρατών µελών,
οι οποίοι έχουν λάβει την
απόφαση που αναγνωρίζει το
βαθµό αναπηρίας

ΓΑΛΛΙΑ

30.4.2004
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ΙΤΑΛΙΑ
Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους ιταλικου΄ς φορει΄ς για τους οποι΄ους
η απο΄φαση ει΄ναι υποχρεωτικη΄ σε περι΄πτωση συµφωνι΄ας
Κρα΄τη µε΄λη

ΒΕΛΓΙΟ

Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους φορει΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, οι οποι΄οι
΄εχουν λα΄βει την απο΄φαση που αναγνωρι΄ζει το βαθµο΄ αναπηρι΄ας

΄ς
1. Γενικο΄ καθεστω
2. Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α
΄ν
3. Καθεστω΄ς ναυτικω

ΓΑΛΛΙΑ

Ναυτικοι΄
Ανικανο΄τητα προς ναυσιπλοι΅α

Γενικο΄ καθεστω΄ς

Εργα΄τες

Υπα΄λληλοι

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

΄ς
1. Γενικο΄ καθεστω
- Οµα΄δα III (συνεχη΄ς φροντι΄δα)
- Οµα΄δα II
- Οµα΄δα I
΄ς
2. Γεωργικο΄ καθεστω
- Γενικη΄ ολικη΄ αναπηρι΄α
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
3. Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α
΄ν
4. Καθεστω΄ς ναυτικω
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α

30.4.2004
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (1)
Κρα΄τη µε΄λη

ΒΕΛΓΙΟ

Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους φορει΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, οι οποι΄οι
΄εχουν λα΄βει την απο΄φαση που αναγνωρι΄ζει το βαθµο΄ αναπηρι΄ας

Αναπηρι΄α εργατω΄ν

Αναπηρι΄α υπαλλη΄λων

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Συµφωνι΄α (1)

Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α (1)

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α

- Γενικη΄ ολικη΄ αναπηρι΄α

Ασυµφωνι΄α

Ασυµφωνι΄α

΄ ν:
4. Καθεστω΄ς ναυτικω
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

Συµφωνι΄α
Συµφωνι΄α
Ασυµφωνι΄α

΄ς
1. Γενικο΄ καθεστω
2. Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων:
- Γενικη΄ µερικη΄ αναπηρι΄α
- Επαγγελµατικη΄ αναπηρι΄α
΄ν
3. Καθεστω΄ς ναυτικω

ΓΑΛΛΙΑ

΄ ς:
1. Γενικο΄ καθεστω
- Οµα΄δα ΙΙΙ (συνεχη΄ς φροντι΄δα)
- Οµα΄δα ΙΙ
- Οµα΄δα Ι
΄ ς:
2. Γεωργικο΄ καθεστω
- Γενικη΄ ολικη΄ αναπηρι΄α
- Γενικη΄ αναπηρι΄α δυ΄ο τρι΄των
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα
3. Καθεστω΄ς εργατω΄ν ορυχει΄ων:
- Γενικη΄ αναπηρι΄α δυ΄ο τρι΄των
- Συνεχη΄ς φροντι΄δα

(1)

Καθεστω΄τα εφαρµοζο΄µενα απο΄ τους λουξεµβουργιανου΄ς φορει΄ς για τους οποι΄ους
η απο΄φαση ει΄ναι υποχρεωτικη΄ σε περι΄πτωση συµφωνι΄ας

Εφο΄σον η αναπηρι΄α την οποι΄α αναγνωρι΄ζουν οι βελγικοι΄ φορει΄ς ει΄ναι γενικη΄.

(1) Οι ενδει΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α µεταξυ΄, αφενο΄ς, του Λουξεµβου΄ργου και, αφετε΄ρου, της Γαλλι΄ας και του Βελγι΄ου,
θα επανεξετασθου΄ν απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι τροποποιη΄σεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας του Λουξεµβου΄ργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ Ή ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
(Άρθρο 52, παρα΄γραφος 4)
A. ∆ΑΝΙΑ
΄ ν συντα΄ξεων, εκτο΄ς των συντα΄Όλες οι αιτη΄σεις συνταξιοδο΄τησης που αναφε΄ρονται στο νο΄µο περι΄ κοινωνικω
ξεων που περιλαµβα΄νονται στο Παρα΄ρτηµα IX
B.

ΓΑΛΛΙΑ
΄ ντων δυνα΄µει των συστηµα΄των επικουρικη΄ς συ΄νταξης για
Όλες οι αιτη΄σεις για παροχε΄ς συ΄νταξης η΄ επιζω
µισθωτου΄ς η΄ µη µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους, µε την εξαι΄ρεση των αιτη΄σεων συντα΄ξεων γη΄ρατος η΄ επιζω΄ντων
του συστη΄µατος επικουρικη΄ς συ΄νταξης του ιπταµε΄νου προσωπικου΄ της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας

Γ.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
΄ν
Όλες οι αιτη΄σεις συνταξιοδο΄τησης λο΄γω αποχωρη΄σεως απο΄ την υπηρεσι΄α, γη΄ρατος (βα΄σει ασφαλιστικω
΄ ν), χηρει΄ας (βα΄σει ασφαλιστικω
΄ ν εισφορω
΄ ν)
εισφορω

∆.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Σε περι΄πτωση που ΄ενα προ΄σωπο δικαιου΄ται συ΄νταξης βα΄σει του ολλανδικου΄ νο΄µου περι΄ γενικη΄ς ασφα΄λισης
γη΄ρατος (AOW)

E.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
΄ σεων στις οποι΄ες το α΄θροιΑιτη΄σεις για συντα΄ξεις αναπηρι΄ας, γη΄ρατος και χηρει΄ας, εξαιρουµε΄νων των περιπτω
΄ θηκαν υπο΄ τη νοµοθεσι΄α περισσοτε΄ρων του ενο΄ς κρατω΄ν µελω΄ν
σµα των περιο΄δων ασφα΄λισης που συµπληρω
΄ ν ασφαλιστικω
΄ ν περιο΄δων ει΄ναι
΄ ν ετω΄ν, το α΄θροισµα των εθνικω
ει΄ναι ΄σο
ι η΄ µεγαλυ΄τερο των 21 ηµερολογιακω
΄σο
ι η΄ µικρο΄τερο των 20 ετω΄ν, και ο υπολογισµο΄ς γι΄νεται βα΄σει του α΄ρθρου 11 του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος αριθ. 35/2002, της 19ης Φεβρουαρι΄ου, το οποι΄ο ορι΄ζει τους κανο΄νες για τον καθορισµο΄ του ποσου΄ της
΄ ν υπολογισµου΄ της συ΄νταξης,
συ΄νταξης. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, µε την εφαρµογη΄ ευνοϊκο΄τερων συντελεστω
ενδε΄χεται το ποσο΄ της αναλογικη΄ς παροχη΄ς να ει΄ναι ΄σο
ι η΄ υψηλο΄τερο απο΄ το ποσο΄ της ανεξα΄ρτητης παροχη΄ς.

ΣΤ. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Εξαρτηµε΄νες απο΄ τις αποδοχε΄ς συντα΄ξεις γη΄ρατος (νο΄µος 1998:674), εξαρτηµε΄νες απο΄ τις αποδοχε΄ς συντα΄΄ ντων υπο΄ µορφη΄ συ΄νταξης αναπροσαρµογη΄ς και επιδο΄µατος συ΄νταξης τε΄κνου εα΄ν ο θα΄νατος επη΄λθε
ξεις επιζω
πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 και συ΄νταξης χηρει΄ας (νο΄µος 2000:461 και νο΄µος 2000:462)
Ζ.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Όλες οι αιτη΄σεις συνταξιοδο΄τησης λο΄γω αποχωρη΄σεως απο΄ την υπηρεσι΄α, συντα΄ξεις χηρει΄ας και παροχε΄ς
λο΄γω θανα΄του (bereavement benefits) που καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του Τι΄τλου III, Κεφα΄λαιο
΄ σεων κατα΄ τις οποι΄ες:
5 του κανονισµου΄, πλην των περιπτω
α)

κατα΄ τη δια΄ρκεια οικονοµικου΄ ΄ετους µε ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης την 6η Απριλι΄ου 1975 η΄ µεταγενε΄στερη:
(i) ο ενδιαφερο΄µενος πραγµατοποι΄ησε περιο΄δους ασφα΄λισης, απασχο΄λησης η΄ κατοικι΄ας υπο΄ τη νοµοθεσι΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους· και
(ii) ΄ενα (η΄ περισσο΄τερα) απο΄ τα αναφερο΄µενα στο στοιχει΄ο (i) οικονοµικα΄ ΄ετη δεν λογι΄ζονται ως ΄ετη
απο΄κτησης της ιδιο΄τητας του δικαιου΄χου κατα΄ την ΄εννοια της νοµοθεσι΄ας του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου,

β)

οι περι΄οδοι ασφα΄λισης που πραγµατοποιη΄θηκαν υπο΄ την ισχυ΄ουσα στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο νοµοθεσι΄α για
τις προ της 5ης Ιουλι΄ου 1948 περιο΄δους ΄εχουν ενδεχοµε΄νως ληφθει΄ υπο΄ψη για τους σκοπου΄ς του
α΄ρθρου 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο (β) του κανονισµου΄ δι’ εφαρµογη΄ς περιο΄δων ασφα΄λισης, απασχο΄λησης η΄ κατοικι΄ας υπο΄ τη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54
I.

Παροχε΄ς αναφερο΄µενες στο α΄ρθρο 54, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο (α) το ποσο΄ των οποι΄ων ει΄ναι ανεξα΄ρτητο
απο΄ τη δια΄ρκεια των περιο΄δων ασφα΄λισης η΄ κατοικι΄ας:
A. ΒΕΛΓΙΟ
΄ τος αναπηρι΄ας, του ειδικου΄ καθεστω΄τος αναπηρι΄ας
Παροχε΄ς βα΄σει της νοµοθεσι΄ας του γενικου΄ καθεστω
΄ τος αναπηρι΄ας ναυτικω
΄ ν εµπορικη΄ς ναυτιλι΄ας
εργατω΄ν ορυχει΄ων και του ειδικου΄ καθεστω
Παροχε΄ς βα΄σει της νοµοθεσι΄ας περι΄ ασφαλι΄σεως των αυτοαπασχολου΄µενων κατα΄ του κινδυ΄νου ανικανο΄τητας προς εργασι΄α
΄ν
Παροχε΄ς βα΄σει της νοµοθεσι΄ας περι΄ αναπηρι΄ας στο πλαι΄σιο του συστη΄µατος υπερποντι΄ων κοινωνικω
΄ ς αναπηρι΄ας των πρω΄ην υπαλλη΄λων του Βελγικου΄ Κογκο΄ και της Ρουα΄ασφαλι΄σεων και το καθεστω
ντα-Ουρου΄ντι.
B.

∆ΑΝΙΑ
Η πλη΄ρης εθνικη΄ συ΄νταξη γη΄ρατος που χορηγει΄ η ∆ανι΄α µετα΄ απο΄ 10 ΄ετη κατοικι΄ας σε προ΄σωπα στα
οποι΄α ΄εχει η΄δη χορηγηθει΄ συ΄νταξη µε΄χρι την 1η Οκτωβρι΄ου 1989

Γ.

ΕΛΛΑ∆Α
΄ ς των γεωργικω΄ν
Οι παροχε΄ς βα΄σει των διατα΄ξεων του νο΄µου αριθ. 4169/1961 σχετικα΄ µε το καθεστω
ασφαλι΄σεων (ΟΓA)

∆.

ΙΣΠΑΝΙΑ
΄ ν και ειδικω
΄ ν συνταξιοδοτικω
΄ ν συστηµα΄των, εξαιΟι συντα΄ξεις επιζω΄ντος που χορηγου΄νται βα΄σει γενικω
΄ τος δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων
ρουµε΄νου του ειδικου΄ καθεστω

E.

ΓΑΛΛΙΑ
Η συ΄νταξη αναπηρι΄ας δυνα΄µει του γενικου΄ συστη΄µατος κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης η΄ του συστη΄µατος των
µισθωτω΄ν του γεωργικου΄ τοµε΄α
Η συ΄νταξη ανα΄πηρου χη΄ρου η΄ χη΄ρας του γενικου΄ συστη΄µατος κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης η΄ του συστη΄µατος
των µισθωτω΄ν του γεωργικου΄ τοµε΄α, ο΄ταν υπολογι΄ζεται µε βα΄ση τη συ΄νταξη αναπηρι΄ας του αποθανο΄ντος συζυ΄γου µετα΄ απο΄ εκκαθα΄ριση κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 52, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο α)

ΣΤ. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Συ΄νταξη αναπηρι΄ας τυ΄που Α
Ζ.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο νο΄µος της 18ης Φεβρουαρι΄ου 1966 περι΄ της ασφα΄λισης αναπηρι΄ας των µισθωτω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε (WAO)
Ο νο΄µος της 24ης Απριλι΄ου 1997 περι΄ της ασφα΄λισης αναπηρι΄ας των αυτοαπασχολουµε΄νων, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε (WAZ)
΄ ντων εξαρτω
΄ µενων ατο΄µων
Ο νο΄µος της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1995 περι΄ της γενικη΄ς ασφα΄λισης των επιζω
(ANW)

H. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Εθνικε΄ς συντα΄ξεις σε προ΄σωπα που ει΄ναι ανα΄πηρα η΄ αποκτου΄ν αναπηρι΄α σε νεαρη΄ ηλικι΄α (νο΄µος περι΄
΄ ν συντα΄ξεων (547/93))
εθνικω
΄ ν συντα΄ξεων της 8ης Ιουνι΄ου
Εθνικε΄ς συντα΄ξεις οι οποι΄ες καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τον νο΄µο περι΄ εθνικω
΄ ν κανο΄νων του νο΄µου περι΄ εθνικω
΄ ν συντα΄ξεων (547/93)
1956 και χορηγου΄νται δυνα΄µει των µεταβατικω
΄ ντων της
Το προ΄σθετο ποσο΄ συ΄νταξης τε΄κνου συ΄µφωνα µε τον νο΄µο περι΄ συντα΄ξεων επιζω
17ης Ιανουαρι΄ου 1969
I.

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
΄ ντων υπο΄ µορφη΄ επιδο΄µατος συ΄νταξης τε΄κνου και συ΄νταΕξαρτηµε΄νες απο΄ τις αποδοχε΄ς συντα΄ξεις επιζω
΄ν
ξης αναπροσαρµογη΄ς εα΄ν ο θα΄νατος επη΄λθε την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 η΄ αργο΄τερα, εφο΄σον ο αποθανω
ει΄χε γεννηθει΄ απο΄ το 1938 και µετα΄ (νο΄µος 2000:461)
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II.

Παροχε΄ς αναφερο΄µενες στο α΄ρθρο 54, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄, των οποι΄ων το ποσο΄
καθορι΄ζεται σε συνα΄ρτηση µε πλασµατικη΄ περι΄οδο που θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ µεταξυ΄ της ηµεροµηνι΄ας επε΄λευσης του κινδυ΄νου και µεταγενε΄στερης ηµεροµηνι΄ας
A. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι συντα΄ξεις αναπηρι΄ας και επιζω΄ντων για τις οποι΄ες λαµβα΄νεται υπο΄ψη µι΄α συµπληρωµατικη΄ περι΄οδος
Οι συντα΄ξεις γη΄ρατος για τις οποι΄ες λαµβα΄νεται υπο΄ψη µι΄α η΄δη πραγµατοποιηθει΄σα συµπληρωµατικη΄
περι΄οδος
B.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Οι συντα΄ξεις λο΄γω αποχωρη΄σεως απο΄ την υπηρεσι΄α, αποχωρη΄σεως λο΄γω µο΄νιµης ανικανο΄τητας (αναπη΄ τος δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων, οι οποι΄ες οφει΄λονται βα΄σει του Τι΄τλου Ι του
ρι΄α) δυνα΄µει του ειδικου΄ καθεστω
ενοποιηµε΄νου κειµε΄νου του νο΄µου για τις συντα΄ξεις δηµοσι΄ου, εα΄ν κατα΄ τη στιγµη΄ της επε΄λευσης του
κινδυ΄νου ο δικαιου΄χος η΄ταν δηµο΄σιος υπα΄λληλος εν ενεργει΄α η΄ εξοµοιου΄µενος· συντα΄ξεις λο΄γω θανα΄του
και επιζω΄ντων (χη΄ρες/χη΄ροι, ορφανα΄, και γονει΄ς) οι οποι΄ες οφει΄λονται βα΄σει του Τι΄τλου Ι του ενοποιηµε΄νου κειµε΄νου του νο΄µου για τις συντα΄ξεις δηµοσι΄ου, εα΄ν κατα΄ τη στιγµη΄ της επε΄λευσης του κινδυ΄νου
ο δικαιου΄χος η΄ταν δηµο΄σιος υπα΄λληλος εν ενεργει΄α η΄ εξοµοιου΄µενος

Γ.

ΙΤΑΛΙΑ
Ιταλικε΄ς συντα΄ξεις ολικη΄ς ανικανο΄τητας προς εργασι΄α (inabilità)

∆.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Οι συντα΄ξεις αναπηρι΄ας και επιζω΄ντων

E.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
΄ νεται µε την απασχο΄ληση, για τις οποι΄ες λαµβα΄νονται υπο΄ψη
Συντα΄ξεις το δικαι΄ωµα στις οποι΄ες θεµελιω
µελλοντικε΄ς περι΄οδοι συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α

ΣΤ. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Επιδο΄µατα ασθενει΄ας
(νο΄µος 1962:381)

και

αντιστα΄θµιση

δραστηριο΄τητας

υπο΄

µορφη΄

εγγυηµε΄νης

παροχη΄ς

Συντα΄ξεις επιζω΄ντων που υπολογι΄ζονται µε βα΄ση πλασµατικη΄ περι΄οδο ασφα΄λισης (νο΄µοι 2000:461 και
2000:462)
Συντα΄ξεις γη΄ρατος υπο΄ µορφη΄ εγγυηµε΄νης συ΄νταξης που υπολογι΄ζεται βα΄σει η΄δη πραγµατοποιηθει΄σας
πλασµατικη΄ς περιο΄δου (νο΄µος 1998:702)
III. Συµφωνι΄ες αναφερο΄µενες στο α΄ρθρο 54, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β), σηµει΄ο (i) του κανονισµου΄, µε σκοπο΄ να
αποφευ΄γεται ο υπολογισµο΄ς της ΄διας
ι
πλασµατικη΄ς περιο΄δου πα΄νω απο΄ µι΄α φορα΄:
Η Συ΄µβαση Περι΄ Κοινωνικη΄ς Ασφαλι΄σεως της 28ης Απριλι΄ου 1997 µεταξυ΄ της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας
Η Συ΄µβαση Περι΄ Κοινωνικη΄ς Ασφαλι΄σεως της 10ης Νοεµβρι΄ου 2000 µεταξυ΄ της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας και του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου
Η Σκανδιναβικη΄ Συ΄µβαση της 15ης Ιουνι΄ου 1992 περι΄ κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
(Άρθρο 70, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ))
Το περιεχο΄µενο του παρο΄ντος Παραρτη΄µατος καθορι΄ζεται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και απο΄ το Συµβου΄λιο,
συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο πριν απο΄ την προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 91
ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Άρθρα 51, παρα΄γραφος 3, 56, παρα΄γραφος 1 και 83)
Το περιεχο΄µενο του παρο΄ντος Παραρτη΄µατος καθορι΄ζεται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και απο΄ το Συµβου΄λιο,
συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο πριν απο΄ την προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 91
ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.

P5_TA(2004)0294

Ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄
δικτυ΄ου ***II
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει
της ΄εγκρισης προ΄τασης της οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τις
ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας για τις ση΄ραγγες του διευρωπαϊκου΄ οδικου΄ δικτυ΄ου (5238/1/2004 
C5-0118/2004  2002/0309(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: δευ΄τερη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
- ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (5238/1/2004 - C5-0118/2004) (1),
΄ τη ανα΄γνωση (2) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)769) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)147) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
- ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 78 του Κανονισµου΄ του,
- ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν
και Τουρισµου΄ (A5-0249/2004),

1.

εγκρι΄νει την κοινη΄ θε΄ση·

2.

΄ νει ο΄τι η πρα΄ξη εκδο΄θηκε συ΄µφωνα µε την κοινη΄ θε΄ση·
διαπιστω

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 254,
παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
4.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 9.10.2003, P5_TA(2003)0425.
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P5_TA(2004)0295

Ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για το αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λιο και
τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα (COM(2003)423 
C5-0331/2003  2003/0164(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)423) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0331/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(Α5-0047/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ να του υποβληθει΄ εκ νε΄ου η προ΄ταση σε περι΄πτωση που η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να της επιφε΄ρει
σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0164
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
το αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λιο και τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
΄ς (2),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

΄ ν που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης, στο ΄εκτο κοινοτικο΄
Βα΄σει των αρχω
προ΄γραµµα δρα΄σης για το περιβα΄λλον, το οποι΄ο εγκρι΄θηκε µε την απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του
΄ νεται η ανα΄γκη να επιτευχθου΄ν επι΄πεδα ρυ΄πανΕυρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (4), διαπιστω
΄ πινη υγει΄α, αποδι΄δοντας ιδιαι΄τερη
σης τα οποι΄α να ελαχιστοποιου΄ν τις επιβλαβει΄ς επιδρα΄σεις στην ανθρω
΄ σε ευα
΄ λωτους πληθυσµου
΄ς, και το περιβα΄λλον συνολικα
΄, να βελτιωθει΄ η παρακολου΄θηση και
προσοχη
΄ ς και της απο΄θεσης ρυ΄πων, και να ενηµερω
΄ νεται το κοινο΄.
η αξιολο΄γηση της ποιο΄τητας του αε΄ρα καθω
ΕΕ C … σ. …
ΕΕ C … σ. …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20.4.2004.
ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
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(2)

Στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1996, για
την εκτι΄µηση και τη διαχει΄ριση της ποιο΄τητας του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα (1), προβλε΄πεται ο΄τι η Επιτροπη΄ θα
υποβα΄λει προτα΄σεις για τη ρυ΄θµιση των ρυ΄πων που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα Ι της εν λο΄γω οδηγι΄ας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις που περιε΄χονται στις παραγρα΄φους 3 και 4 του προαναφερθε΄ντος
α΄ρθρου.

(3)

Επιστηµονικα΄ στοιχει΄α αποδεικνυ΄ουν ο΄τι το αρσενικο΄, το κα΄δµιο, το νικε΄λιο και ορισµε΄νοι πολυκυκλικοι΄
αρωµατικοι΄ υδρογονα΄νθρακες ει΄ναι γονιδιοτοξικοι΄ καρκινογο΄νοι παρα΄γοντες για τον α΄νθρωπο και ο΄τι δεν
΄ τατα επι΄πεδα κα΄τω απο΄ τα οποι΄α οι εν λο΄γω ουσι΄ες να µη συνιστου΄ν κι΄νδυνο
υπα΄ρχουν προσδιορι΄σιµα ανω
για την ανθρω΄πινη υγει΄α. Οι επιπτω΄σεις στην ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον ει΄ναι αποτε΄λεσµα των
΄ εφικτο΄συγκεντρω΄σεων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα και της απο΄θεσης. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την οικονοµικη
τητα, σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς δεν ει΄ναι δυνατο΄ να επιτευχθου΄ν επι΄πεδα συγκεντρω΄σεων αρσενικου΄, καδµι΄ου
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα΄κων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα τα οποι΄α να µη συνιστου΄ν
και πολυκυκλικω
΄ πινη υγει΄α.
σηµαντικο΄ κι΄νδυνο για την ανθρω

(4)

΄ν οι επιβλαβει΄ς επιδρα
΄ σεις στην ανθρω
΄ πινη υγει΄α, αποδι΄δοΠροκειµε΄νου να ελαχιστοποιηθου
΄ σε ευα
΄ λωτους πληθυσµου
΄ς, και το περιβα
΄ λλον συνολικα
΄ , του αιωρου
΄ντας ιδιαι΄τερη προσοχη
΄, του καδµι΄ου και του νικελι΄ου, καθω
΄ ς και των πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω
΄ν
µενου αρσενικου
΄ κων, θα πρε΄πει να καθοριστου
΄ν τιµε΄ς στο΄χοι οι οποι΄ες πρε΄πει να προσεγγι΄ζονται
υδρογονανθρα
΄οσο το δυνατο΄ περισσο΄τερο. Το βενζο(a)πυρε΄νιο χρησιµοποιει΄ται ως δει΄κτης της επικινδυνο΄τητας καρκινογε΄νεσης απο΄ πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα.

(5)

΄ λογο κο΄στος. Όσον αφορα΄ τις
Με τιµε΄ς στο΄χους δεν θα απαιτηθου΄ν µε΄τρα που συνεπα΄γονται δυσανα
΄ γεται µε΄τρα πε΄ραν της
βιοµηχανικε΄ς εγκαταστα΄σεις, η τιµη΄ στο΄χος για το βενζο(a)πυρε΄νιο δεν συνεπα
εφαρµογη΄ς της βε΄λτιστης διαθε΄σιµης τεχνικη΄ς (Β∆Τ), ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε την ολοκληρωµε΄νη προ΄ληψη και ε΄λεγχο της ρυ΄παν΄χους, τα
σης (2) και, ιδι΄ως, δεν θα επιφε΄ρει το κλει΄σιµο εγκαταστα΄σεων. Ωστο΄σο, µε αυτε΄ς τις τιµε΄ς στο
΄ ς αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα περιορισµου΄ των εκποκρα΄τη µε΄λη θα υποχρεωθου΄ν να λα΄βουν ο΄λα τα οικονοµικω
΄ δους.
µπω΄ν στους σχετικου΄ς κλα

(6)

΄σας οδηγι΄ας δεν πρε΄πει να θεωρηθου
΄ν ως περιβαλλονΣυγκεκριµε΄να, οι τιµε΄ς στο΄χοι της παρου
΄ ποιοτικα
΄ προ΄τυπα κατα
΄ την ΄εννοια του α
΄ ρθρου 2, παρα
΄ γραφος 7 της οδηγι΄ας 96/61/ΕΚ,
τικα
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 10 της εν λο΄γω οδηγι΄ας, απαιτου
΄ν αυστηρο΄τερες
προ΄τυπα τα οποι΄α, συ
΄νανται να επιτευχθου
΄ν µε΄σω της χρη
΄σης των βε΄λτιστων διαπροϋποθε΄σεις απο΄ εκει΄νες που δυ
΄ ν.
θε΄σιµων πρακτικω

(7)

Με βα΄ση το α΄ρθρο 176 της Συνθη΄κης, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να διατηρου΄ν η΄ να θεσπι΄ζουν αυστηρο΄τερα
µε΄τρα προστασι΄ας ο΄σον αφορα΄ το αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λιο και τους πολυκυκλικου΄ς
αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες, υπο΄ την προϋπο΄θεση αυτα΄ να ει΄ναι συµβατα΄ µε τη Συνθη΄κη.

(8)

΄ σεις στις οποι΄ες οι συγκεντρω
΄ σεις υπερβαι΄νουν ορισµε΄να ΄ορια, η παρακολου
΄θηση
Στις περιπτω
΄. Συµ΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και βενζο(a)πυρενι΄ου θα ει΄ναι υποχρεωτικη
των επιπε΄δων αρσενικου
΄ µε΄σα αξιολο΄γησης ενδε΄χεται να επιτρε΄ψουν την µει΄ωση των απαιτου
΄µενων
πληρωµατικα
΄σεις των συγκεντρω
΄ σεων. Προβλε΄πεται επι΄σης
σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας για τις σταθερε΄ς µετρη
΄θηση των συγκεντρω
΄ σεων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα και της απο΄θεσης σε
περαιτε΄ρω παρακολου
µη εκτιθε΄µενες περιοχε΄ς.

(9)

΄ ργυρος ει΄ναι µι΄α εξαιρετικα
΄ επικι΄νδυνη ουσι΄α για την ανθρω
΄ πινη υγει΄α και το περιΟ υδρα
΄ λλον. Ο υδρα
΄ργυρος ει΄ναι παρω
΄ ν σε ολο
΄κληρο το περιβα
΄ λλον και, µε την µορφη
΄ του µεθυβα
΄ς, συγκεκριµε΄να δε
΄ υδραργυ
΄ρου, ΄εχει την δυνατο΄τητα να συσσωρευ
΄εται σε οργανισµου
λικου
΄ναται να συγκεντρω
΄ νεται σε οργανισµου
΄ς που ευρι΄σκονται ψηλα
΄ στην τροφικη
΄ αλυσι΄δα. Ο
δυ
΄ ργυρος που απελευθερω
΄ νεται στην ατµο΄σφαιρα δυ
΄ναται να µεταφερθει΄ σε µεγα
΄ λες απουδρα
΄ σεις.
στα

΄ προτι΄θεται να παρουσια
΄ σει εντο΄ς του 2004 συνεκτικη΄ στρατηγικη
΄ αποτελου
΄µενη
(10) Η Επιτροπη
΄ν στην προστασι΄α της ανθρω
΄ πινης υγει΄ας και του περιβα
΄ λλοντος
απο΄ µε΄τρα που θα αποσκοπου
΄ρου και βασιζο΄µενη στην προσε΄γγιση τυ
΄που βιολογικου
΄
απο΄ την απελευθε΄ρωση υδραργυ
΄κλου και η οποι΄α θα λαµβα
΄ νει υπο΄ψη την παραγωγη
΄, την χρη
΄ση, την διαχει΄ριση αποβλη
΄των,
κυ
΄ εξετα
΄ ζει ΄ολα τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα
΄ ς και τις εκποµπε΄ς. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, η Επιτροπη
καθω
΄ σεων υδραργυ
΄ρου στα χερσαι΄α και τα υδα
΄τινα οικοσυστη
΄µατα
για τη µει΄ωση των συγκεντρω
΄ρου µε΄σω της διατροφη
΄ς, καθω
΄ ς και για την αποκαι συνακο΄λουθα της προ΄σληψης υδραργυ
΄ της παρουσι΄ας υδραργυ
΄ρου σε ορισµε΄να προϊο΄ντα.
φυγη
(1) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον Κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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΄ σεις του αρσενικου
΄, του καδµι΄ου, του υδραργυ
΄ρου, του νικελι΄ου και
(11) ∆εδοµε΄νου ΄οτι οι επιπτω
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα
΄κων στην ανθρω
΄ πινη υγει΄α και στο περιβα
΄ λλον
των πολυκυκλικω
΄ οφει΄λονται σε συγκεντρω
΄ σεις στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα καθω
΄ ς και σε απο΄θεση, η
συνολικα
΄ ρευση των ουσιω
΄ ν αυτω
΄ ν στο ΄εδαφος και η προστασι΄α των υπο΄γειων υδα
΄ των πρε΄πει
συσσω
΄ νονται υπο΄ψη. Προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η αναθεω΄ρηση της παρου΄σας οδηγι΄ας το 2010,
να λαµβα
η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να µεριµνη΄σουν για την προω΄θηση την ΄ερευνας σχετικα΄ µε τις επι΄ ν αρωµατικω΄ν
πτω΄σεις του αρσενικου΄, του καδµι΄ου, του υδραργυ΄ρου, του νικελι΄ου και των πολυκυκλικω
υδρογονανθρα΄κων στην ανθρω΄πινη υγει΄α και στο περιβα΄λλον, ιδι΄ως µε΄σω της απο΄θεσης.
(12) Οι τυποποιηµε΄νες και ακριβει΄ς τεχνικε΄ς µε΄τρησης και τα κοινα΄ κριτη΄ρια επιλογη΄ς των σηµει΄ων ο΄που θα
εγκατασταθου΄ν οι σταθµοι΄ µε΄τρησης ει΄ναι σηµαντικε΄ς παρα΄µετροι της αξιολο΄γησης της ποιο΄τητας του
ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα, ω΄στε τα στοιχει΄α που συλλε΄γονται να ει΄ναι συγκρι΄σιµα σε ο΄λη την Κοινο΄τητα. Η
΄παρξη µεθο΄δων µετρη
΄σεων αναφορα
΄ ς κανει΄ς ει΄ναι, κατα
΄ κοινη
΄ παραδοχη
΄, σηµαντικο΄ θε΄µα.
υ
΄ ΄εχει η
΄δη δω
΄ σει εντολη
΄ να αρχι΄σουν εργασι΄ες για την προετοιµασι΄α προτυ
΄πων
Η Επιτροπη
΄ ν του ατµοσφαιρικου
΄ αε΄ρα για τα οποι΄α
του CEN για την µε΄τρηση εκει΄νων των συστατικω
΄εχουν καθοριστει΄ τιµε΄ς στο
΄χοι (αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και βενζο(a)πυρενι΄ου), καθω
΄ς
΄λλων, µε στο΄χο την ΄εγκαιρη ανα
΄ πτυξη και ΄εγκριση
΄
και για την απο΄θεση των βαρε΄ων µετα
΄πων του CEN, ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου
΄ν διεθνει΄ς
τους. Σε περι΄πτωση ΄ελλειψης προτυ
΄ ς.
΄ εθνικε΄ς προ΄τυπες µε΄θοδοι µε΄τρησης αναφορα
η
΄ σεις και την απο΄θεση των ελεγχο΄µενων ρυ΄πων πρε΄πει να διαβιβα΄ζονται
(13) Τα στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις συγκεντρω
στην Επιτροπη΄ ω΄στε να αποτελου΄ν τη βα΄ση των τακτικω΄ν εκθε΄σεων.
΄ σεις των ελεγχο΄(14) Το κοινο΄ πρε΄πει να ΄εχει ευ΄κολη προ΄σβαση στα επι΄καιρα στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις συγκεντρω
µενων ρυ΄πων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα και την απο΄θεση΄ τους.
΄ σεις που θα επιβα΄λλονται σε περι΄πτωση
(15) Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να θεσπι΄σουν κανο΄νες σχετικα΄ µε τις κυρω
παραβι΄ασης των διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας και να διασφαλι΄ζουν την εφαρµογη΄ τους. Οι εν λο΄γω
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες και αποτρεπτικε΄ς.
κυρω
(16) Τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας πρε΄πει να εγκριθου΄ν συ΄µφωνα µε την απο΄φαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1999 για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελε΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
στικω
(17) Οι τροποποιη΄σεις που κρι΄νονται απαραι΄τητες για την προσαρµογη΄ της οδηγι΄ας στην επιστηµονικη΄ και
τεχνικη΄ προ΄οδο πρε΄πει να αφορου΄ν αποκλειστικα΄ στα κριτη΄ρια και τις τεχνικε΄ς για την εκτι΄µηση των
συγκεντρω΄σεων και της απο΄θεσης των ελεγχο΄µενων ρυ΄πων η΄ στις αναλυτικε΄ς διαδικασι΄ες για την διαβι΄βαση
΄χους, ει΄τε α΄µεσα ει΄τε ΄εµµεσα,
΄ ν στην Επιτροπη΄. ∆εν θα τροποποιου΄ν τις τιµε΄ς στο
πληροφοριω

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Στο΄χοι
Η παρου΄σα οδηγι΄α:
α)

΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και
θεσπι΄ζει τιµη΄ στο΄χο για τη συγκε΄ντρωση για τη συγκε΄ντρωση αρσενικου
βενζο(a)πυρενι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα ω΄στε να αποφευ΄γονται, να προλαµβα΄νονται η΄ να περιορι΄ζονται οι
΄ ν αρωµατικω΄ν
δυσµενει΄ς επιδρα΄σεις του αρσενικου΄, του καδµι΄ου, του νικελι΄ου και των πολυκυκλικω
΄ λλον συνολικα
΄·
΄ πινη υγει΄α και το περιβα
υδρογονανθρα΄κων στην ανθρω

β)

΄ το αρσενικο΄, το κα
΄ δµιο, το νικε΄λιο και τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς
διασφαλι΄ζει ο΄τι, ΄οσον αφορα
υδρογονα΄νθρακες, η ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα θα διατηρηθει΄ εκει΄ ο΄που ει΄ναι καλη΄ και θα βελτιωθει΄
΄ σεις ο΄σον αφορα΄ τις συγκεντρω
΄ σεις πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων·
στις υπο΄λοιπες περιπτω

γ)

΄ σεων αρσενικου΄, καδµι΄ου, υδραρπροσδιορι΄ζει κοινε΄ς µεθο΄δους και κριτη΄ρια για την εκτι΄µηση των συγκεντρω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα, καθω΄ς και της
γυ΄ρου, νικελι΄ου και πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων·
απο΄θεσης αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ΄ρου και πολυκυκλικω

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δ)

΄ σεις αρσενιδιασφαλι΄ζει ο΄τι το κοινο΄ θα ΄εχει προ΄σβαση σε επαρκη΄ πληροφο΄ρηση ο΄σον αφορα΄ τις συγκεντρω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων στον ατµοσφαιρικο΄
κου΄, καδµι΄ου, υδραργυ΄ρου, νικελι΄ου και πολυκυκλικω
΄ ς και την απο΄θεση αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ΄ρου και πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν
αε΄ρα καθω
υδρογονανθρα΄κων.

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας εφαρµο΄ζονται οι ορισµοι΄ του α΄ρθρου 2 της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ, µε
εξαι΄ρεση τον ορισµο΄ «τιµη΄ς στο΄χος».
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας, νοου΄νται ως:
α)

΄ν,
«τιµη΄ στο΄χος», η συγκε΄ντρωση στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα, η οποι΄α καθορι΄ζεται µε σκοπο΄ να αποφευχθου
΄ν η
΄ να µειωθου
΄ν οι επιβλαβει΄ς επιδρα΄σεις των πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων
αποτραπου
΄, τιµη
΄ η οποι΄α πρε΄πει να επιτευχθει΄, ΄οπου αυτο΄
΄ πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον συνολικα
στην ανθρω
΄ διαστη
΄µατος·
ει΄ναι δυνατο΄, εντο΄ς δεδοµε΄νου χρονικου

΄η
΄ ογκω
΄ δης απο΄θεση» η συνολικη
΄ µα
΄ζα ρυπογο
΄νων παραγο΄ντων που µεταφε΄ρεται απο΄
β) «συνολικη
΄ νειες (πχ. ΄εδαφος, βλα
΄ στηση, υ
΄δατα, κτι΄ρια κλπ.) µιας ορισµε΄νης
την ατµο΄σφαιρα σε επιφα
΄ς εντο΄ς ορισµε΄νου χρο΄νου·
περιοχη
γ)

΄ τερο ο΄ριο εκτι΄µησης», το επι΄πεδο που αναφε΄ρεται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ, κα
΄ τω απο΄ το οποι΄ο, για
«ανω
΄ αε΄ρα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6, παρα
΄γραφος 3 της
την εκτι΄µηση της ποιο΄τητας του ατµοσφαιρικου
΄ν να εφαρµοστου
΄ν συνδυασµε΄να µετρη
΄σεις και υπολογισµοι΄ βα
΄σει
οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ, µπορου
µοντε΄λων·

΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης», το επι΄πεδο που αναφε΄ρεται στο παρα
΄ρτηµα ΙΙ, κα
΄τω απο΄ το οποι΄ο,
δ) «κατω
΄ αε΄ρα συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 6, παρα
΄ γραφος
για την εκτι΄µηση της ποιο΄τητας του ατµοσφαιρικου
΄ σει µοντε΄λων η
΄ τεχνικε΄ς
4 της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται µο΄νο υπολογισµοι΄ βα
αντικειµενικη΄ς εκτι΄µησης·
ε)

΄ς
«σταθερε΄ς µετρη΄σεις», οι µετρη΄σεις που εκτελου΄νται σε σταθερου΄ς σταθµου΄ς µε΄τρησης ρυ΄πων ει΄τε διαρκω
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 6, παρα
΄ γραφος 5 της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ·
ει΄τε µε τυχαι΄α δειγµατοληψι΄α, συ

στ) «αρσενικο΄», «κα΄δµιο», «νικε΄λιο» και «βενζο(a)πυρε΄νιο», η συνολικη΄ περιεκτικο΄τητα των αιρου΄µενων σωµατιδι΄ων
΄ σεις·
διαµε΄τρου 10 µm (PM10) σε αυτα΄ τα στοιχει΄α και τις ενω
ζ)

«PM10», τα σωµατι΄δια που διε΄ρχονται δια΄ στοµι΄ου κατα΄ µε΄γεθος διαλογη΄ς συ΄µφωνο µε το προ΄τυπο
ΕΝ 12341 το οποι΄ο συγκρατει΄ το 50 % των σωµατιδι΄ων αεροδυναµικη΄ς διαµε΄τρου 10 µm·

η)

«πολυκυκλικοι΄ αρωµατικοι΄ υδρογονα΄νθρακες», οι οργανικε΄ς ενω΄σεις που συνι΄στανται απο΄ τουλα΄χιστον δυ΄ο
αρωµατικου΄ς δακτυλι΄ους οι οποι΄οι αποτελου΄νται αποκλειστικα΄ απο΄ α΄νθρακα και υδρογο΄νο·

θ)

«συνολικο΄ς αε΄ριος υδρα΄ργυρος», ατµο΄ς στοιχειακου΄ υδραργυ΄ρου (Hg0) και δραστικο΄ς αε΄ριος υδρα΄ργυρος,
΄ ς υψηλη΄ ω
΄ στε να παραµε΄δηλαδη΄ υδατοδιαλυτε΄ς χηµικε΄ς µορφε΄ς του υδραργυ΄ρου µε πι΄εση ατµω΄ν επαρκω
νουν στην αε΄ρια φα΄ση.

Άρθρο 3
΄χοι
Τιµε΄ς στο
΄λογο κο΄στος ω΄στε να δια1.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα που δεν συνεπα΄γονται δυσανα
΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και
΄ σεις αρσενικου
σφαλι΄ζουν ο΄τι απο΄ 31ης ∆εκεµβρι΄ου 2012 οι συγκεντρω
βενζο(a)πυρενι΄ου που χρησιµοποιει΄ται ως δει΄κτης για τον κι΄νδυνο καρκινογε΄νεσης που αντιπροσω΄ νθρακες στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα, ο΄πως αυτε΄ς εκτιµω
΄ουν οι πολυκυκλικοι΄ αρωµατικοι΄ υδρογονα
΄ νται
πευ
΄ ρτηµα Ι.
βα΄σει του α΄ρθρου 4, δεν υπερβαι΄νουν τις τιµε΄ς στο΄χους που αναφε΄ρονται στο παρα
΄ ν ο΄που τα επι΄πεδα αρσενικου΄, καδµι΄ου,
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη καταρτι΄ζουν κατα΄λογο των ζωνω΄ν και των οικισµω
΄ ν στο
΄χων. Τα κρα΄τη µε΄λη διατηρου΄ν τα
νικελι΄ου και βενζο(a)πυρενι΄ου ει΄ναι κατω΄τερα των αντι΄στοιχων τιµω
΄ ν των ρυπογο
΄νων παραγο΄ντων σε αυτε΄ς τις ζω΄νες και σε αυτου΄ς τους οικισµου΄ς κα΄τω απο΄ τις
επι΄πεδα αυτω
΄χους και καταβα΄λλουν προσπα΄θειες για την διατη΄ρηση της καλυ΄τερης δυνατη΄ς ποιο΄τητας
αντι΄στοιχες τιµε΄ς στο
του αε΄ρα, στο πλαι΄σιο της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης.
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΄ ν ο΄που διαπιστω
΄ νεται υπε΄ρβαση των
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη καταρτι΄ζουν κατα΄λογο των ζωνω΄ν και των οικισµω
΄ ν στο
΄χων που ορι΄ζονται στο Παρα
΄ ρτηµα Ι.
τιµω
΄ νεται υπε΄ρβαση του
Για αυτε΄ς τις ζω΄νες και οικισµου΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη προσδιορι΄ζουν τις περιοχε΄ς ο΄που σηµειω
΄ ν που συµβα΄λουν στην εν λο΄γω υπε΄ρβαση. Για τις πληττο΄µενες περιοχε΄ς, τα κρα΄τη
ορι΄ου και τις πηγε΄ς εκποµπω
µε΄λη οφει΄λουν να αποδεικνυ΄ουν ΄οτι εφαρµο΄ζονται ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα που δεν συνεπα΄γονται δυσα΄ λογο κο΄στος, απευθυ
΄νονται δε ιδι΄ως στις κυρι΄αρχες πηγε΄ς εκποµπω
΄χουν τις
΄ ν, προκειµε΄νου να επιτυ
να
΄ ν εγκαταστα
΄ σεων που καλυ
΄πτονται απο΄ την οδηγι΄α
τιµε΄ς στο΄χους. Στην περι΄πτωση των βιοµηχανικω
΄ βε΄λτιστων διαθε΄σιµων τεχνικω
΄ ν, ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2,
96/61/ΕΚ, αυτο΄ σηµαι΄νει την εφαρµογη
παρα΄γραφος 11 της προαναφερθει΄σης οδηγι΄ας.
Άρθρο 4
΄ σεων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα και του ρυθµου΄ απο΄θεσης
Εκτι΄µηση των συγκεντρω
1.
Η ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου΄ αε΄ρα ο΄σον αφορα΄ τη συγκε΄ντρωση αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και
΄ ται σε ο΄λη την επικρα΄τεια των κρατω΄ν µελω
΄ ν.
βενζο(a)πυρενι΄ου εκτιµα
΄µφωνα µε τα κριτη
΄ρια που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ γραφο 7, οι µετρη
΄σεις ει΄ναι υποχρεωτι2.
Συ
΄ς ζω
΄ νες:
κε΄ς στις εξη


΄ νες και οικισµου
΄ς ΄οπου τα επι΄πεδα κυµαι΄νονται µεταξυ
΄ του ανω
΄ τερου και του κατω
΄ τερου
σε ζω
ορι΄ου εκτι΄µησης και



΄ λλες ζω
΄ νες και οικισµου
΄ς ΄οπου τα επι΄πεδα υπερβαι΄νουν το ανω
΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης
σε α

΄µενες µετρη
΄σεις επιτρε΄πεται να συµπληρω
΄ νονται απο΄ τεχνικε΄ς προσοµοι΄ωσης, ω
΄ στε να
Οι προβλεπο
΄ λληλο επι΄πεδο πληροφο
΄ρησης σχετικα
΄ µε την ποιο΄τητα του ατµοσφαιρικου
΄
διασφαλι΄ζεται κατα
αε΄ρα.
΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων ενδεικτικω
΄ν
3.
Επιτρε΄πεται να χρησιµοποιει΄ται συνδυασµο΄ς µετρη
΄σεων, συ
΄µφωνα µε το παρα
΄ ρτηµα ΙV, τµη
΄µα Ι, και τεχνικε΄ς προσοµοι΄ωσης για την εκτι΄µηση
µετρη
΄ αε΄ρα σε ζω
΄ νες και οικισµου
΄ς ΄οπου τα επι΄πεδα κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια
της ποιο΄τητας του ατµοσφαιρικου
΄ς περιο΄δου κυµαι΄νονται µεταξυ
΄ του ανω
΄ τερου και του κατω
΄ τερου ορι΄ου εκτι΄µηαντιπροσωπευτικη
΄µφωνα µε τις διατα
΄ξεις του παραρτη
΄µατος ΙI, τµη
΄µα ΙΙ.
σης, τα οποι΄α καθορι΄ζονται, συ
΄ νες και οικισµου
΄ς ΄οπου τα επι΄πεδα ει΄ναι χαµηλο΄τερα απο΄ το κατω
΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης, το
4.
Σε ζω
΄µφωνα µε τις διατα
΄ ξεις του παραρτη
΄µατος ΙI, τµη
΄µα ΙΙ, ει΄ναι δυνατη
΄ η αποοποι΄ο καθορι΄ζεται συ
΄ χρη
΄ση τεχνικω
΄ ν προσοµοι΄ωσης η
΄ αντικειµενικω
΄ν τεχνικω
΄ ν εκτι΄µησης για την εκτι΄µηση
κλειστικη
των επιπε΄δων.
΄ σεις που ει΄ναι αναγκαι΄α µε΄τρηση των ρυ
΄πων, οι µετρη
΄σεις εκτελου
΄νται σε σταθε5.
Στις περιπτω
΄ς σταθµου
΄ς µε΄τρησης ρυ
΄πων ει΄τε διαρκω
΄ ς ει΄τε µε τυχαι΄α δειγµατοληψι΄α· ο αριθµο΄ς των µετρη
΄ρου
΄λος, ω
΄ στε να επιτρε΄πει προσδιορισµο
΄ των επιπε΄δων.
΄ µεγα
σεων ει΄ναι αρκετα
΄ τερα και τα κατω
΄ τερα ΄ορια εκτι΄µησης για το αρσενικο΄, το κα
΄ δµιο, το νικε΄λιο και το
6.
Τα ανω
΄µα Ι του παραρτη
΄µατος ΙI. H ταξινο΄βενζο(a)πυρε΄νιο στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα ορι΄ζονται στο τµη
΄ θε ζω
΄ νης η
΄ οικισµου
΄ για τους σκοπου
΄ς του παρο΄ντος α
΄ ρθρου αναθεωρου
΄νται τουλα
΄ χιστον
µηση κα
΄ πενταετι΄α, συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο τµη
΄µα ΙΙ του παραρτη
΄µατος ΙΙ της
ανα
΄σας οδηγι΄ας. Η ταξινο΄µηση αναθεωρει΄ται νωρι΄τερα σε περι΄πτωση σηµαντικη
΄ς µεταβολη
΄ς
παρου
΄ σεις στις συγκεντρω
΄ σεις αρσενικου
΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και
΄των που ΄εχουν επιπτω
των δραστηριοτη
βενζο(a)πυρενι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα.
7.
Τα κριτη΄ρια για την χωροθε΄τηση των σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας για τη µε΄τρηση των συγκε΄ σεων αρσενικου
΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και βενζο(a)πυρενι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα µε στο΄χο
ντρω
΄ρησης των τιµω
΄ ν στο
΄χων απαριθµου
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙΙ, τµη
΄µατα Ι και ΙΙ.
την εκτι΄µηση της τη
΄ θε ρυ
΄που ει΄ναι
΄ σεων κα
Ο ελα΄χιστος αριθµο΄ς σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας για τις σταθερε΄ς µετρη΄σεις των συγκεντρω
΄µα IV του παραρτη
΄µατος ΙII, και οι αντι΄στοιχοι σταθµοι΄ µε΄τρησης εγκααυτο΄ς που ορι΄ζεται στο τµη
΄ θε ζω
΄ νη η
΄ οικισµο΄ ΄οπου απαιτει΄ται η διεξαγωγη
΄ µετρη
΄σεων, εφο΄σον τα δεδοµε΄να
θι΄στανται σε κα
΄ µε τις συγκεντρω
΄ σεις στην περιοχη
΄ η
΄ τον οικισµο΄ συλλε΄γονται αποκλειστικα
΄ µε σταθερε΄ς
σχετικα
΄σεις.
µετρη
΄ θε κρα
΄ τος
8.
Για την εκτι΄µηση του µεριδι΄ου του βενζο(a)πυρενι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα κα
΄ λλους συναφει΄ς πολυκυκλικου
΄ς αρωµατικου
΄ς υδρογονα
΄ νθρακες σε περιοµε΄λος παρακολουθει΄ και α
΄ σεις αυτε΄ς περιλαµβα
΄ νονται τουλα
΄ χιστον οι εξη
΄ς:
ρισµε΄νο αριθµο΄ σηµει΄ων µε΄τρησης. Στις ενω
βενζο(a)ανθρακε΄νιο, βενζο(b)φλουορανθε΄νιο, βενζο(j)φλουορανθε΄νιο, βενζο(k)φλουορανθε΄νιο,
΄ ν των πολυκυκλικω
΄ν
ινδενο(1,2,3-cd)πυρε΄νιο και διβενζο(a,h)ανθρακε΄νιο. Οι σταθµοι΄ µε΄τρησης αυτω
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΄ ν υδρογονανθρα
΄ κων συστεγα
΄ ζονται µε τους σταθµου
΄ς µε΄τρησης βενζο(a)πυρενι΄ου και
αρωµατικω
΄ τρο΄πο ω
΄ στε να καθι΄στανται σαφει΄ς οι γεωγραφικε΄ς διαφορε΄ς και οι
πρε΄πει να επιλε΄γονται κατα
΄σεις. Εφαρµο΄ζονται τα οριζο΄µενα στα τµη
΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτη
΄µατος ΙΙΙ.
µακροπρο΄θεσµες τα
΄ ρχει ΄ενας µη εκτεθειµε΄νος σταθµο΄ς δειγµατοληψι΄ας
9.
Ανεξαρτη΄τως των επιπε΄δων συγκε΄ντρωσης, υπα
΄ σεων αρσενικου΄, καδανα΄ 100 000 km2 για την ενδεικτικη΄ µε΄τρηση στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα των συγκεντρω
΄ ν πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν
µι΄ου, νικελι΄ου, συνολικου΄ αε΄ριου υδραργυ΄ρου, βενζο(a)πυρενι΄ου και των λοιπω
΄ σεων υδρογονανθρα
΄ κων που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ γραφο 8, καθω
΄ ς και της συνολικη΄ς απο΄θεσης
ενω
΄ ν πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν
αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ΄ρου, βενζο(a)πυρενι΄ου και των λοιπω
΄γραφο 8. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος εγκαθιστα΄ τουλα΄χιστον ΄εναν
υδρογονανθρα΄κων που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ τη µε΄λη δυ
΄νανται, δυνα
΄µει συµφωνι΄ας και συ
΄µφωνα µε τις
σταθµο΄ µε΄τρησης· ωστο΄σο, τα κρα
΄ριες γραµµε΄ς που θα θεσπιστου
΄ν µε βα
΄ ση τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α
΄ ρθρο 6, να
κατευθυντη
΄σουν ΄εναν η
΄ περισσο΄τερους κοινου
΄ς σταθµου
΄ς µε΄τρησης, οι οποι΄οι θα καλυ
΄πτουν γειτονικε΄ς
ιδρυ
΄ νες στα υπο
΄ ΄ενταξη κρα
΄ τη µε΄λη, ω
΄ στε να επιτευχθου
΄ν οι αναγκαι΄ες µετατροπε΄ς χωροθε΄τησης.
ζω
΄ και αε΄ριου δισθενου
΄ς υδραργυ
΄ρου. Όταν κρι΄νεται απαραι΄Συνι΄σταται επι΄σης η µε΄τρηση του στερεου
τητο, η παρακολου΄θηση συντονι΄ζεται µε το Προ΄γραµµα ΕΜΕΡ για τη στρατηγικη΄ παρακολου΄θησης και µετρη΄΄ ν των ρυ
΄πων επιλε΄γονται κατα
΄ τρο΄πο ω
΄ στε να καθι΄στανται σαφει΄ς
σεων. Οι σταθµοι΄ µε΄τρησης αυτω
΄ σεις. Εφαρµο΄ζονται τα οριζο΄µενα στα τµη
΄µατα
οι γεωγραφικε΄ς διαφορε΄ς και οι µακροπρο΄θεσµες τα
΄µατος ΙΙΙ.
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτη
΄ νται οι κατα΄ το΄πους επιπτω΄σεις στα οικοσυστη΄µατα, επιτρε΄πεται η χρη΄ση βιο10.
Στις περιοχε΄ς ο΄που εκτιµω
΄ ν.
δεικτω
΄ς ΄οπου τα στοιχει΄α που συλλε΄γονται απο΄ σταθερου
΄ς σταθµου
΄ς
11.
Σε περιοχε΄ς και οικισµου
΄ νονται µε στοιχει΄α απο΄ α
΄ λλες πηγε΄ς, ΄οπως π.χ. χα
΄ρτες εκποµπω
΄ ν, µεθο΄δους
µε΄τρησης συµπληρω
΄ ν µετρη
΄σεων και προσοµοιω
΄ σεις της ποιο΄τητας του ατµοσφαιρικου
΄ αε΄ρα, ο αριθµο΄ς των
ενδεικτικω
΄ ν σταθµω
΄ ν µε΄τρησης και η χωροθε΄τηση της χρη
΄σης α
΄ λλων µεθο΄δων πρε΄πει να επαρκου
΄ν
σταθερω
΄ της συγκε΄ντρωσης ατµοσφαιρικω
΄ ν ρυ
΄πων συ
΄µφωνα µε το παρα
΄ρτηµα ΙΙΙ, τµη
΄µα
για τον υπολογισµο
΄ ρτηµα ΙV, τµη
΄µα Ι.
Ι και το παρα
΄ σεις στις
12.
Οι στο΄χοι ποιο΄τητας δεδοµε΄νων ορι΄ζονται στο τµη΄µα Ι του παραρτη΄µατος ΙV. Στις περιπτω
οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται τεχνικε΄ς προσοµοι΄ωσης της ποιο΄τητας του αε΄ρα για την εκτι΄µηση, εφαρµο΄ζονται τα
οριζο΄µενα στο τµη΄µα ΙΙ του παραρτη΄µατος ΙV.
΄ σεις αρσενικου΄, καδµι΄ου,
13.
Οι µε΄θοδοι αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α και την ανα΄λυση για τις συγκεντρω
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα καθορι΄ζουδραργυ΄ρου, νικελι΄ου και πολυκυκλικω
΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτη
΄µατος V. Στο τµη
΄µα ΙV του παραρτη
΄µατος V ορι΄ζονται
νται στα τµη
΄ς για τη µε΄τρηση της συνολικη
΄ς απο΄θεσης αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και
τεχνικε΄ς αναφορα
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα
΄ κων και το τµη
΄µα V του παραρτη
΄βενζο(a)πυρενι΄ου και πολυκυκλικω
΄ ς για την προσοµοι΄ωση της ποιο΄τητας του αε΄ρα, εφο΄σον
µατος V αναφε΄ρεται στις τεχνικε΄ς αναφορα
΄ρχουν.
υπα
14.
Η καταληκτικη΄ ηµεροµηνι΄α για την κοινοποι΄ηση στην Επιτροπη΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη των µεθο΄δων που
χρησιµοποιου΄ν για την προκαταρκτικη΄ εκτι΄µηση της ποιο΄τητας του αε΄ρα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος
1, στοιχει΄ο δ) της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ, ει΄ναι η ηµεροµηνι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 της παρου΄σας οδηγι΄ας.
΄ ρθρου και του τµη΄µατος ΙΙ του
15.
Οι τυχο΄ν αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις για την προσαρµογη΄ του παρο΄ντος α
΄µατος ΙI και των παραρτηµα΄των ΙΙΙ, IV και V στην επιστηµονικη΄ και τεχνικη΄ προ΄οδο εγκρι΄νονται µε τη
παραρτη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος 2, αλλα΄ δεν επιτρε΄πεται να επιφε΄ρουν σε οποιαδη΄ποτε α΄µεση η΄ ΄εµµεση
µεταβολη΄ των τιµω΄ν στο΄χων.
Άρθρο 5
΄ ν και υποβολη΄ εκθε΄σεων
∆ιαβι΄βαση πληροφοριω
1.
Όσον αφορα΄ τις ζω΄νες και τους οικισµου΄ς ο΄που παρατηρει΄ται υπε΄ρβαση οποιουδη΄ποτε απο΄ τις τιµε΄ς
στο΄χους που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα Ι, τα κρα΄τη µε΄λη διαβιβα΄ζουν στην Επιτροπη΄ τις εξη΄ς πληροφορι΄ες:
α)

΄ ν ζωνω΄ν και οικισµω
΄ ν,
καταλο΄γους των σχετικω

β)

περιοχε΄ς υπε΄ρβασης των ορι΄ων,

γ)

τιµε΄ς συγκε΄ντρωσης που παρατηρη΄θηκαν,

δ)

΄ ν που ευθυ΄νονται,
αι΄τια της υπε΄ρβασης και, ειδικο΄τερα, πηγε΄ς εκποµπω

ε)

πληθυσµο΄ς που εκτι΄θεται σε παρο΄µοια υπε΄ρβαση.
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Τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν επι΄σης εκθε΄σεις σχετικα΄ µε ο΄λα τα δεδοµε΄να των εκτιµη΄σεων συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4,
΄ ν ΄εχουν η
΄δη υποβληθει΄ εκθε΄σεις βα
΄ σει της απο΄φασης 97/101/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της
εκτο΄ς και εα
΄ πληροφοριω
΄ν
27ης Ιανουαρι΄ου 1997 για την καθιε΄ρωση διαδικασι΄ας για την αµοιβαι΄α ανταλλαγη
΄ς µετρη
΄σεων της
και δεδοµε΄νων που προε΄ρχονται απο΄ τα δι΄κτυα και τους µεµονωµε΄νους σταθµου
΄ νσεως του αε΄ρα του περιβα
΄ λλοντος στα κρα
΄ τη µε΄λη (1).
ρυπα
Οι πληροφορι΄ες διαβιβα΄ζονται ανα΄ ηµερολογιακο΄ ΄ετος, το αργο΄τερο ΄εως την 30η΄ Σεπτεµβρι΄ου του επο΄µενου
΄ ΄ετους που ΄επεται της, αναφερο΄µενης στο α
΄ ρθρο
΄ετους, και για πρω΄τη φορα΄ εντο΄ς του ηµερολογιακου
10, ηµεροµηνι΄ας.
2.
Εκτο΄ς απο΄ τις απαιτη΄σεις που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 ανωτε΄ρω, τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν τα
΄ρθρο 3.
µε΄τρα που λαµβα΄νουν συ΄µφωνα µε το α
3.
Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι ο΄λες οι πληροφορι΄ες που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 τι΄θενται
΄πος και α
΄ λλα
α΄µεσα και µε τα κατα΄λληλα µε΄σα στη δια΄θεση του κοινου΄, µε΄σα ΄οπως το ∆ιαδι΄κτυο, ο τυ
΄σιµα µε΄σα επικοινωνι΄ας.
ευκο΄λως προσβα
4.
Η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 2, κα΄θε αναλυ΄ ν που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 του παρο΄τικη΄ διαδικασι΄α για τη διαβι΄βαση των πληροφοριω
ντος α΄ρθρου.

Άρθρο 6
Ειδικη΄ επιτροπη΄
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την ειδικη΄ επιτροπη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 12, παρα΄γραφος 2 της
οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ.
2.
Στις περιπτω΄σεις που γι΄νεται µνει΄α της παρου΄σας παραγρα΄φου, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της ΄διας
ι
απο΄φασης.
3.
Η περι΄οδος που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ορι΄ζεται σε τρεις
µη΄νες.

Άρθρο 7
Ενηµε΄ρωση του κοινου΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ο΄τι διατι΄θενται σαφει΄ς και κατανοητε΄ς πληροφορι΄ες σε τακτικη΄ βα΄ση στο
΄ ς και στους αρµο΄διους φορει΄ς, ο΄πως περιβαλλοντικε΄ς οργανω΄σεις, ενω΄σεις καταναλωτω΄ν, οργανω΄σεις
κοινο΄ καθω
΄ ν οµα΄δων και λοιποι΄ συναφει΄ς φορει΄ς του τοµε΄α της
που εκπροσωπου΄ν τα συµφε΄ροντα ευαι΄σθητων πληθυσµιακω
υγει΄ας, σχετικα΄ µε τις συγκεντρω΄σεις στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα και τον ρυθµο΄ απο΄θεσης αρσενικου΄, καδ΄ ς και των λοιπω
΄ ν πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω΄ν
µι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ΄ρου, και βενζο(a)πυρε΄νιου, καθω
΄ ρθρο 4, παρα
΄γραφος 8.
υδρογονανθρα΄κων που αναφε΄ρονται στο α
΄ ν στο
΄χων που ορι΄ζο2.
Στις πληροφορι΄ες αυτε΄ς αναφε΄ρεται και επι΄σης τυχο΄ν ετη΄σια υπε΄ρβαση των τιµω
΄ ρτηµα Ι για το αρσενικο΄, το κα
΄ δµιο, το νικε΄λιο και το βενζο(a)πυρε΄νιο. Αναφε΄ρονται
νται στο παρα
οι λο΄γοι της υπε΄ρβασης και η περιοχη΄ ο΄που αυτη΄ παρατηρει΄ται. Παρε΄χεται επι΄σης, συ΄ντοµη εκτι΄µηση ο΄σον αφορα΄
΄ σεις στην υγει΄α και τον αντι΄κτυπο στο
τις τιµε΄ς στο΄χους και οι κατα΄λληλες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις επιπτω
΄ λλον.
περιβα
΄ρθρου 3 τι΄θενται στη δια΄θεση των φορε΄ων
Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε οποιαδη΄ποτε µε΄τρα λαµβα΄νονται βα΄σει του α
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου.
3.
Οι πληροφορι΄ες τι΄θενται στη δια΄θεση του κοινου΄ µε΄σω, για παρα΄δειγµα, του ∆ιαδικτυ΄ου, του Τυ΄που, και
΄λλων ευκο΄λως προσβα
΄ σιµων µε΄σων επικοινωνι΄ας.
α
΄ς
(1) ΕΕ L 35 της 5.2.1997, σ. 14. Απο΄φαση ΄οπως ΄εχει τροποποιηθει΄ µε την απο΄φαση 2001/752/ΕΚ της Επιτροπη
(ΕΕ L 282 της 26.10.2001, σ. 69).
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C 104 E/211
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

Άρθρο 8
Έκθεση και αναθεω΄ρηση
1.
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει το αργο΄τερο ΄εως την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2010, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο
Συµβου΄λιο ΄εκθεση βασισµε΄νη στην πει΄ρα που αποκτη΄θηκε κατα΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας, και, ειδι΄ ν ερευνω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τις επιπτω
΄ σεις στην ανθρω΄κο΄τερα, στα αποτελε΄σµατα των πλε΄ον προ΄σφατων επιστηµονικω
΄ ς και στο περιβα
΄λλον συνολικα
΄ , απο΄
πινη υγει΄α, µε ΄εµφαση στις ευαι΄σθητες οµα΄δες του πληθυσµου΄, καθω
την ΄εκθεση στο αρσενικο΄, το κα΄δµιο, τον υδρα΄ργυρο, το νικε΄λιο και τους πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογο΄ ς και στις τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις, ο΄που συµπεριλαµβα΄νεται η επιτευχθει΄σα προ΄οδος ο΄σον αφορα΄
να΄νθρακες, καθω
΄ σεων αυτω΄ν των ρυπογο΄νων ουσιω΄ν
τις µεθο΄δους µε΄τρησης και τους λοιπου΄ς τρο΄πους εκτι΄µησης των συγκεντρω
΄ ς και της απο΄θεση΄ς τους.
στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα καθω
2.

΄ψη:
Η ΄εκθεση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 λαµβα΄νει υπο

α)

τρε΄χουσα ποιο΄τητα του αε΄ρα, τα΄σεις και προβλε΄ψεις ΄εως και µετα΄ το 2015·

β)

΄ ς και το
΄ σεων των ρυπογο΄νων εκποµπω
΄ ν απο΄ ο΄λες τις συναφει΄ς πηγε΄ς, καθω
δυνατο΄τητα περαιτε΄ρω µειω
΄ οριακω
΄ ν τιµω
΄ ν προκειµε΄νου να µειωθου
΄ν
΄οφελος που ενδε΄χεται να προκυ
΄ψει απο΄ την εισαγωγη
΄ πινη υγει΄α που παρουσια
΄ζουν οι ρυπογο
΄νοι παρα
΄ γοντες που αναφε΄οι κι΄νδυνοι για την ανθρω
΄ ρτηµα Ι, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την τεχνικη΄ σκοπιµο΄τητα και την ικανοποιητικη΄ σχε΄ση
ρονται στο Παρα
΄ ς επι΄σης και οποιαδη
΄ποτε σηµαντικη
΄ επιπρο΄σθετη προστασι΄α
κο΄στους-αποτελεσµατικο΄τητας, καθω
΄ λλοντος που θα προε΄κυπτε απο΄ κα
΄ τι τε΄τοιο·
της υγει΄ας και του περιβα

γ)

τις σχε΄σεις µεταξυ΄ ρυ΄πων και δυνατοτη΄των εφαρµογη΄ς συνδυασµε΄νων στρατηγικω΄ν για τη βελτι΄ωση της
΄ ν στο΄χων·
ποιο΄τητας του αε΄ρα στην Κοινο΄τητα και των συναφω

δ)

τρε΄χουσες και µελλοντικε΄ς απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την ενηµε΄ρωση του κοινου΄ και την ανταλλαγη΄ πληροφο΄ ν και της Επιτροπη΄ς·
ριω΄ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω

ε)

την πει΄ρα που ΄εχει αποκτηθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας και ιδι΄ως τις
συνθη΄κες υπο΄ τις οποι΄ες διενεργη΄θηκαν µετρη΄σεις των συγκεντρω΄σεων ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ.

΄ οικονοµικα
΄ ωφε΄λη για το περιβα
΄ λλον και την υγει΄α που δυ
΄νανται να προκυ
΄στ) τα δευτερογενη
΄ ν αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ
΄ρου, και πολυκυψουν απο΄ την µει΄ωση των εκποµπω
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα
΄ κων, στο βαθµο΄ που ει΄ναι δυνατο΄ς ο υπολογισµο
΄ς τους·
κλικω
ζ)

΄ ρκεια του κλα
΄ σµατος του σωµατιδιακου
΄ µεγε΄θους που χρησιµοποιει΄ται στην δειγµατοτην επα
΄ψη των γενικω
΄ ν προϋποθε΄σεων µε΄τρησης αιωρου
΄µενων σωµατιδι΄ων·
ληψι΄α λαµβανοµε΄νων υπο

΄ καρκινογο΄νο δρα
΄ ση των
η) την καταλληλο΄τητα του βενζο(a)πυρενι΄ου ως δει΄κτη για τη συνολικη
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα
΄ κων, λαµβα
΄ νοντας υπο΄ψη τις κατεξοχη
΄ν αεριω
΄ δεις
πολυκυκλικω
΄ ν αρωµατικω
΄ ν υδρογονανθρα
΄κων ΄οπως το φλουοροανθε΄νιο.
µορφε΄ς των πολυκυκλικω
΄ εξε΄νοντας υπο΄ψη την πλε΄ον προ΄σφατη επιστηµονικη
΄ και τεχνολογικη
΄ προ΄οδο, η Επιτροπη
Λαµβα
΄ ζει ιδι΄ως τις επιπτω
΄ σεις του αρσενικου΄, του καδµι΄ου και του νικελι΄ου στην ανθρω
΄ πινη υγει΄α µε
τα
΄ς καρκινογο΄νου δρα
΄ σης τους. Έχοντας επι΄σης υπο
΄ψη τα
στο΄χο την ποσοτικοποι΄ηση της γονιδιοτοξικη
΄ς για τον υδρα
΄ργυρο, η Επιτροπη
΄ θα αξιολογη
΄σει
µε΄τρα που εγκρι΄θηκαν στο πλαι΄σιο της στρατηγικη
΄ψη περαιτε΄ρω µε΄τρων για τον υδρα
΄ ργυρο, λαµβα
΄ νοντας
το ενδεχο΄µενο ΄οφελος που θα ει΄χε η λη
΄τητα και την ικανοποιητικη΄ σχε΄ση κο΄στους/αποτελεσµατικο΄τητας,
υπο΄ψη την τεχνικη΄ σκοπιµο
΄ ς επι΄σης και οποιαδη
΄ποτε σηµαντικη
΄ επιπρο΄σθετη προστασι΄α της υγει΄ας και του περιβα
΄ λλοντος
καθω
΄ τι τε΄τοιο·
που θα προε΄κυπτε απο΄ κα
΄3.
Προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν επι΄πεδα συγκεντρω΄σεων στο αε΄ρα του περιβα΄λλοντος τα οποι΄α να συνεπα
΄ ς επι΄σης και υψηλη
΄
΄ ν επιδρα΄σεων στην ανθρω΄πινη υγει΄α καθω
γονται περαιτε΄ρω µει΄ωση των επιβλαβω
΄ θµη προστασι΄ας του περιβα
΄ λλοντος συνολικα
΄ , και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την οικονοµικη΄ και τεχνικη΄
στα
εφικτο΄τητα περαιτε΄ρω δρα΄σης, η ΄εκθεση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 ει΄ναι δυνατο΄ να συνοδευ΄εται, εφο΄σον
΄ψη τα
΄ νοντας ιδι΄ως υπο
κρι΄νεται απαραι΄τητο, απο΄ προτα΄σεις για τροποποι΄ηση της παρου΄σας οδηγι΄ας, λαµβα
΄µφωνα µε την παρα
΄ γραφο 2. Επιπλε΄ον, η Επιτροπη΄ εξετα΄ζει το ενδεχο΄αποτελε΄σµατα που προε΄κυψαν συ
µενο κανονιστικη΄ς ρυ΄θµισης της απο΄θεσης αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδραργυ΄ρου και ορισµε΄νων πολυκυ΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων.
κλικω
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Άρθρο 9
Κυρω΄σεις
΄ σεις που επιβα΄λλονται για παραβια΄σεις των εθνικω
΄ ν διατα΄ξεων που θεσπι΄ζοΤα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τις κυρω
νται κατ’ εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες και αποτρεπτικε΄ς.
η εφαρµογη΄ τους. Οι κυρω
Άρθρο 10
Εφαρµογη΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θε΄τουν σε ισχυ΄ τις αναγκαι΄ες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις για να
συµµορφωθου΄ν προς την παρου΄σα οδηγι΄α το αργο΄τερο στις [… (1)]. Πληροφορου΄ν δε αµε΄σως την Επιτροπη΄
σχετικα΄.
Όταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις ανωτε΄ρω διατα΄ξεις, αυτε΄ς περιε΄χουν αναφορα΄ στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται απο΄ την αναφορα΄ αυτη΄ κατα΄ την επι΄σηµη ΄εκδοση΄ τους. Ο τρο΄πος της αναφορα΄ς αποφασι΄ζεται απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη.
΄ νουν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των ουσιωδω΄ν διατα΄ξεων εσωτερικου΄ δικαι΄ου, τις
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω
οποι΄ες θεσπι΄ζουν στον τοµε΄α που διε΄πεται απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α τι΄θεται σε ισχυ΄ την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 12
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

(1) 24 µη΄νες µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΤΟ ΚΑ∆ΜΙΟ, ΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΖΟ(Α)ΠΥΡΕΝΙΟ
Ρυ΄πος

Τιµη΄ στο΄χου (1)

Αρσενικο΄

6 ng/m3

Κα΄δµιο

5 ng/m3

Νικε΄λιο

20 ng/m3

Βενζο(a)πυρε΄νιο
(1)

1 ng/m3

Για τη συνολικη΄ µε΄ση περιεκτικο΄τητα των σωµατιδι΄ων PM10 κατα΄ τη δια΄ρκεια ενο΄ς ηµερολογιακου΄ ΄ετους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, ΚΑ∆ΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΕΝΖΟ(Α)ΠΥΡΕΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΤΌΣ ΖΩΝΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ
I.

΄ τερα και κατω
΄ τερα ΄ορια εκτι΄µησης
Ανω
Αρσενικο΄

΄ δµιο
Κα

Νικε΄λιο

BaP

΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης ως
Ανω
΄ της οριακη
΄ς τιµη
΄ς
ποσοστο

60 %
(3,6 ng/m3)

60 %
(3 ng/m3)

70 %
(14 ng/m3)

60 %
(0,6 ng/m3)

΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης ως
Κατω
΄ της οριακη
΄ς τιµη
΄ς
ποσοστο

40 %
(2,4 ng/m3)

40 %
(2 ng/m3)

50 %
(10 ng/m3)

40 %
(0,4 ng/m3)

ΙΙ.

΄ σεων των ορι΄ων εκτι΄µησης
Προσδιορισµο΄ς των υπερβα

΄ σεις των ανω
΄ τερων και κατω
΄ τερων ορι΄ων εκτι΄µησης πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται µε βα
΄ ση
Οι υπερβα
΄ σεις κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια των προηγου
΄µενων πε΄ντε ετω
΄ ν, εφο΄σον υπα
΄ ρχουν επαρκη
΄
τις συγκεντρω
΄ ν ΄εχουν σηµειωθει΄ υπερβα
΄ σεις τουλα
΄ χιστον
δεδοµε΄να. Υπε΄ρβαση ορι΄ου εκτι΄µησης τεκµαι΄ρεται, εα
΄ τρι΄α απο΄ τα πε΄ντε τελευται΄α ΄ετη.
κατα
΄ ρχουν επαρκη
΄ δεδοµε΄να για τα πε΄ντε προηγου
΄µενα χρο΄νια, τα
Σε περιοχε΄ς για τις οποι΄ες δεν υπα
΄ τη µε΄λη δυ
΄νανται, προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζουν τις υπερβα
΄σεις των ορι΄ων εκτι΄µησης, να συνκρα
΄ ζουν προγρα
΄ µµατα µετρη
΄σεων συ
΄ντοµης δια
΄ ρκειας σε αντιπροσωπευτικε΄ς των ανωτα
΄ των επιπε΄δυα
΄πανσης τοποθεσι΄ες και περι΄οδο του ΄ετους, µε στοιχει΄α προερχο΄µενα απο΄ τις απογραφε΄ς των
δων ρυ
΄ ν και απο΄ µοντε΄λα.
εκποµπω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
I.

Μακροχωροθε΄τηση

Τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει να επιλε΄γονται κατα΄ τρο΄πον ω΄στε:
)

να παρε΄χουν στοιχει΄α για τις περιοχε΄ς µε΄σα σε ζω΄νες και οικισµου΄ς ο΄που ο πληθυσµο΄ς ει΄ναι πιθανο΄ν να
΄ σεις κατα΄ τη δια΄ρκεια του ηµερολογιακου΄ ΄ετους·
εκτεθει΄, α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα, στις µε΄γιστες µε΄σες συγκεντρω

)

να παρε΄χουν δεδοµε΄να για τα επι΄πεδα σε α΄λλες περιοχε΄ς µε΄σα στις ζω΄νες και τους οικισµου΄ς, που να ει΄ναι
αντιπροσωπευτικα΄ της ΄εκθεσης του γενικου΄ πληθυσµου΄.

)

΄ ΄εκθεσης που αντιπροσωπευ
΄ουν την ΄εµµεση
΄ µε τα ποσοστα
να παρε΄χουν δεδοµε΄να σχετικα
΄εκθεση του πληθυσµου
΄ µε΄σω της τροφικη
΄ς αλυσι΄δας.

Τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει γενικα΄ να βρι΄σκονται σε θε΄ση που να αποφευ΄γεται η µε΄τρηση σε µικροπεριβα΄λλον πολυ΄ µικρη΄ς ΄εκτασης που γειτνια΄ζει α΄µεσα µε αυτα΄. Κατα΄ γενικο΄ κανο΄να, τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει να
ει΄ναι αντιπροσωπευτικα΄ της ποιο΄τητας του αε΄ρα εντο΄ς περιοχη΄ς τουλα΄χιστον 200 m2, στην περι΄πτωση των
σηµει΄ων που καλυ΄πτουν την οδικη΄ κυκλοφορι΄α, τουλα΄χιστον 250 m x 250 m σε βιοµηχανικε΄ς περιοχε΄ς, στις
΄ σεις που αυτο΄ ει΄ναι εφικτο΄, και αρκετω
΄ ν τετραγωνικω΄ν χιλιοµε΄τρων, στην περι΄πτωση των σηµει΄ων
περιπτω
΄ ρο.
που καλυ΄πτουν αστικο΄ µη εκτεθειµε΄νο χω
΄ σεων σε µη εκτεθειµε΄νες περιοχε΄ς, το σηµει΄ο δειγµατοληψι΄ας δεν
Όταν στο΄χος ει΄ναι η εκτι΄µηση των συγκεντρω
πρε΄πει να επηρεα΄ζεται απο΄ οικισµου΄ς η΄ βιοµηχανικε΄ς εγκαταστα΄σεις σε κοντινη΄ απο΄σταση απο΄ αυτο΄, δηλαδη΄ σε
απο΄σταση µικρο΄τερη απο΄ µερικα΄ χιλιο΄µετρα.
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΄ ν πηγω΄ν στη ρυ΄πανση, τουλα΄χιστον ΄ενα σηµει΄ο δειγµατοληΌταν προ΄κειται να εκτιµηθει΄ το µερι΄διο βιοµηχανικω
ψι΄ας πρε΄πει να εγκαθι΄σταται στην πλησιε΄στερη κατοικηµε΄νη περιοχη΄ σε υπη΄νεµη τοποθεσι΄α σε σχε΄ση µε την πηγη΄
΄ ν. Όταν η συγκε΄ντρωση σε µη εκτεθειµε΄νες περιοχε΄ς ει΄ναι α΄γνωστη, πρε΄πει να εγκαθι΄σταται ακο΄µη ΄ενα
εκποµπω
΄ σεις στις οποι΄ες ισχυ΄ει
σηµει΄ο δειγµατοληψι΄ας προς την κυ΄ρια κατευ΄θυνση του ανε΄µου. Ειδικο΄τερα, στις περιπτω
το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 3, τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει να τοποθετου΄νται κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να ει΄ναι
΄ ν.
δυνατη΄ η παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς των βε΄λτιστων διαθε΄σιµων τεχνικω
Τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει επι΄σης, ο΄που ει΄ναι δυνατο΄ν, να ει΄ναι αντιπροσωπευτικα΄ ανα΄λογων τοποθεσιω΄ν
που δεν βρι΄σκονται σε α΄µεση γειτνι΄αση µε αυτα΄. Εφο΄σον κριθει΄ σκο΄πιµο, πρε΄πει να συστεγα΄ζονται µε τα σηµει΄α
δειγµατοληψι΄ας για τα σωµατι΄δια PM10.
II.

Μικροχωροθε΄τηση

Πρε΄πει να τηρου΄νται, ο΄σο ει΄ναι πρακτικα΄ δυνατο΄ν, οι ακο΄λουθες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς:
)

τα ρευ΄µατα γυ΄ρω απο΄ τον δειγµατοληπτικο΄ αισθητη΄ρα εισο΄δου πρε΄πει να ει΄ναι ελευ΄θερα, χωρι΄ς εµπο΄δια που
να επηρεα΄ζουν τη ροη΄ του αε΄ρα γυ΄ρω απο΄ το δειγµατολη΄πτη (κανονικα΄, µερικα΄ µε΄τρα µακρια΄ απο΄ κτι΄ρια,
΄ στες, δε΄νδρα και α΄λλα εµπο΄δια και 0,5 µ. τουλα΄χιστον απο΄ το πλησιε΄στερο κτι΄ριο στην περι΄πτωση των
εξω
σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας που αντιπροσωπευ΄ουν την ποιο΄τητα του αε΄ρα στην οικοδοµικη΄ γραµµη΄)·

)

γενικα΄, το σηµει΄ο εισο΄δου του δει΄γµατος πρε΄πει να απε΄χει 1,5 µ. (ζω΄νη αναπνοη΄ς) ΄εως 4 µ. απο΄ το ΄εδαφος.
΄ σεις ενδε΄χεται να χρεια΄ζονται υψηλο΄τερες θε΄σεις (µε΄χρι 8 µ.). Ενδε΄χεται επι΄σης να
Σε ορισµε΄νες περιπτω
ενδει΄κνυται η τοποθε΄τηση σε υψηλο΄τερο σηµει΄ο, εα΄ν ο σταθµο΄ς ει΄ναι αντιπροσωπευτικο΄ς ευρυ΄τερης περιοχη΄ς·

)

ο δειγµατοληπτικο΄ς αισθητη΄ρας εισο΄δου πρε΄πει να µην τοποθετει΄ται σε α΄µεση γειτνι΄αση µε πηγε΄ς ω΄στε να
΄ ν πριν αναµειχθου΄ν µε τον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα·
αποφευ΄γεται η απευθει΄ας ει΄σοδος εκποµπω

)

η ΄εξοδος αερι΄ων του δειγµατολη΄πτη πρε΄πει να τοποθετει΄ται κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να αποφευ΄γεται η ανακυκλοφορι΄α του εξερχο΄µενου αε΄ρα στο στο΄µιο εισο΄δου των δειγµα΄των·

)

τα σηµει΄α δειγµατοληψι΄ας που καλυ΄πτουν την οδικη΄ κυκλοφορι΄α πρε΄πει να απε΄χουν τουλα΄χιστον 25 µ. απο΄
την α΄κρη µεγα΄λων κο΄µβων και τουλα΄χιστον 4 µ. απο΄ το κε΄ντρο της πλησιε΄στερης λωρι΄δας κυκλοφορι΄ας· τα
΄ στε να ει΄ναι αντιπροσωπευτικα
΄ της ποιο΄στο΄µια εισο΄δου πρε΄πει να ει΄ναι τοποθετηµε΄να µε τρο΄πο ω
΄ στην οικοδοµικη
΄ γραµµη
΄·
τητας του αε΄ρα κοντα

)

΄σεις απο΄θεσης στις αγροτικε΄ς µη εκτεθειµε΄νες περιοχε΄ς θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζογια τις µετρη
΄ριες γραµµε΄ς και τα κριτη΄ρια του προγρα
΄µµατος EMEP, στο βαθµο΄ που αυτο΄
νται οι κατευθυντη
΄ ρχει σχετικη
΄ δια
΄ ταξη στα παρο΄ντα παραρτη
΄µατα.
ει΄ναι εφικτο΄ και εφο΄σον δεν υπα

Ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι ακο΄λουθοι παρα΄γοντες:
)

πηγε΄ς παρεµβολη΄ς·

)

ασφα΄λεια·

)

προ΄σβαση·

)

΄ ν γραµµω
΄ ν·
υ΄παρξη ηλεκτρικου΄ ρευ΄µατος και τηλεφωνικω

)

΄ ρο·
ορατο΄τητα του το΄που σε σχε΄ση µε τον περιβα΄λλοντα χω

)

΄ ν·
ασφα΄λεια του κοινου΄ και των χειριστω

)

΄ ν σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας για διαφορετικου΄ς ρυ΄πους·
σκοπιµο΄τητα κοινω

)

χωροταξικε΄ς απαιτη΄σεις.

III.

Τεκµηρι΄ωση και επανεξε΄ταση επιλογη΄ς των θε΄σεων

Οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς θε΄σης πρε΄πει να τεκµηριω΄νονται πλη΄ρως στο στα΄διο της ταξινο΄µησης, µε΄σω φωτογραφιω΄ν
΄ ρου µε συγκεκριµε΄να σηµει΄α προσανατολισµου΄ και λεπτοµερου΄ς χα΄ρτη. Οι θε΄σεις πρε΄πει να
του περιβα΄λλοντος χω
επανεξετα΄ζονται σε τακτα΄ διαστη΄µατα µε νε΄α τεκµηρι΄ωση, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς παρα΄ ς ΄εγκυρα.
µε΄νουν διαχρονικω

30.4.2004

30.4.2004
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EL

C 104 E/215
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

΄ των θε΄σεων δειγµατοληψι΄ας για σταθερε΄ς µετρη
΄IV.
Κριτη΄ρια για τον καθορισµο΄ του αριθµου
΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου και βενζο(a)πυρενι΄ου στην ατµο΄σφαιρα.
σεις αρσενικου
΄ χιστος αριθµο΄ς θε΄σεων δειγµατοληψι΄ας στις σταθερε΄ς µετρη
΄σεις για την αξιολο΄γηση της τη
΄ρηΕλα
΄ ν τιµω
΄ ν σε ζω
΄ νες και οικισµου
΄ς ΄οπου οι σταθερε΄ς µετρη
΄σεις αποτελου
΄ν τη µο΄νη πηγη
΄
σης των οριακω
΄ ν.
πληροφοριω
΄σπαρτες πηγε΄ς
α) ∆ια
΄η
΄ της ζω
΄ νης
Πληθυσµο΄ς του οικισµου
΄ δες)
(χιλια

()
1

΄ σεις βρι΄σκονται µεταξυ
΄ του
Αν οι συγκεντρω
΄ τερου και του κατω
΄ τερου ορι΄ου εκτι΄µησης
ανω

΄ σεις υπερβαι΄νουν
Αν οι συγκεντρω
΄ τερο ΄οριο εκτι΄µησης (1)
το ανω
As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0 − 749

1

1

1

1

750 − 1 999

2

2

1

1

2 000 − 3 749

2

3

1

1

3 750 − 4 749

3

4

2

2

4 750 − 5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

΄ νονται, τουλα
΄ χιστον ΄ενας σταθµο΄ς µε΄τρησης για τυπικε΄ς τιµε΄ς αστικου
΄ περιβα
΄ λλοντος και ΄ενας σταθµο΄ς
Πρε΄πει να περιλαµβα
κοντα΄ σε κυκλοφορι΄α για το βενζο(α)πυρε΄νιο, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι του΄το δεν αυξα΄νει τον αριθµο΄ των θε΄σεων δειγµατοληψι΄ας..

β) Σηµειακε΄ς πηγε΄ς
΄ την εκτι΄µηση της ρυ
΄πανσης κοντα
΄ σε σηµειακε΄ς πηγε΄ς, για τον υπολογισµο
΄ του αριθµου
΄ των
Κατα
΄σεις πρε΄πει να λαµβα
΄ νονται υπο
΄ψη η πυκνο΄τητα των
σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας στις σταθερε΄ς µετρη
΄ ν, οι πιθανε΄ς διαδροµε΄ς δια
΄ δοσης της ρυ
΄πανσης του ατµοσφαιρικου
΄ αε΄ρα και η δυνητικη
΄
εκποµπω
΄εκθεση του πληθυσµου
΄.
΄ τρο΄πο που να επιτρε΄πει την
Οι θε΄σεις των σηµει΄ων δειγµατοληψι΄ας πρε΄πει να επιλε΄γονται κατα
΄ του α
΄ρθρου 2, παρα
΄ γραφος 11, της οδηγι΄ας 96/61/ΕΚ.
εφαρµογη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Στο΄χοι ποιο΄τητας δεδοµε΄νων

I.

∆ι΄νονται οι παρακα΄τω στο΄χοι ποιο΄τητας δεδοµε΄νων, ως οδηγο΄ς για προγρα΄µµατα διασφα΄λισης της ποιο΄τητας.

Βενζο(a)πυρε΄νιο

Αρσενικο΄, κα΄δµιο
και νικε΄λιο

Πολυκυκλικοι΄ αρωµατικοι΄ υδρογονα΄νθρακες
εκτο΄ς του βενζο(a)πυρενι΄ου, συνολικο΄ς αε΄ριος
υδρα΄ργυρος

΄
Συνολικη
απο΄θεση

΄σεις
Σταθερε΄ς και ενδεικτικε΄ς µετρη

50 %

40 %

50 %

70 %

Προσοµοι΄ωση

60 %

60 %

60 %

60 %

6 Ελα΄χιστη συλλογη΄ δεδοµε΄νων

90 %

90 %

90 %

90 %

Σταθερε΄ς µετρη΄σεις

33 %

50 %

6

Ενδεικτικε΄ς µετρη΄σεις (1)

14 %

14 %

14 %

Αβεβαιο΄τητα

6 Ελα΄χιστη χρονικη΄ κα΄λυψη:

(1)

33 %

΄σεις, δεδοµε΄νου ΄οτι αποτελου
΄ν µετρη
΄σεις που αν και διενεργου
΄νται σε λιγο΄τερο τακτικη
΄ βα
΄ ση ανταποΕνδεικτικε΄ς µετρη
΄ς στο΄χους ποιο΄τητας των δεδοµε΄νων.
κρι΄νονται στους λοιπου
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Η αβεβαιο΄τητα (εκπεφρασµε΄νη ως επι΄πεδο εµπιστοσυ΄νης 95 %) των µεθο΄δων που χρησιµοποιου΄νται για την εκτι΄µηση των συγκεντρω΄σεων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα αξιολογει΄ται συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του οδηγου΄ CEN για την
΄εκφραση της αβεβαιο΄τητας στις µετρη΄σεις (ENV 13005-1999), µε τη µεθοδολογι΄α ISO 5725:1994, και τις
΄
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που παρε΄χονται στην Έκθεση του CEN Ποιο΄τητα του αε΄ρα ! προσε΄γγιση σχετικα
΄ς για τη µε΄τρηση του ατµοµε την εκτι΄µηση του επιπε΄δου αβεβαιο΄τητας για τις µεθο΄δους αναφορα
΄ αε΄ρα (CR 14377:2002E). Τα ποσοστα΄ αβεβαιο΄τητας του πι΄νακα αφορου΄ν τις µεµονωµε΄νες µετρη΄σφαιρικου
΄στηµα εµπιστοσυ
΄νης
σεις, ο µε΄σος ο΄ρος των οποι΄ων εξα΄γεται για την τυπικη΄ περι΄οδο δειγµατοληψι΄ας για δια
΄ς τιµη
΄ς στο΄χου. Οι στα95 %. Η αβεβαιο΄τητα των µετρη΄σεων θεωρει΄ται ο΄τι αφορα΄ την περιοχη΄ της σχετικη
΄σεις πρε΄πει να κατανε΄µονται οµοιο
΄µορφα εντο΄ς του ΄ετους, ω
΄ στε να
θερε΄ς και οι ενδεικτικε΄ς µετρη
΄γεται στρε΄βλωση των αποτελεσµα
΄ των.
αποφευ
΄ λειες
Στις απαιτη΄σεις για την ελα΄χιστη συλλογη΄ δεδοµε΄νων και χρονικη΄ κα΄λυψη δεν περιλαµβα΄νονται οι απω
δεδοµε΄νων λο΄γω της τακτικη΄ς βαθµονο΄µησης η΄ της κανονικη΄ς συντη΄ρησης των οργα΄νων. Για τη µε΄τρηση του
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων απαιτει΄ται δειγµατοληψι΄α σε 24ωρη
βενζο(a)πυρενι΄ου και α΄λλων πολυκυκλικω
΄ νοντας µε΄ριµνα, µεµονωµε΄να δει΄γµατα που λαµβα
΄ νονται για περι΄οδο ενο΄ς µηνο΄ς κατα
΄
βα΄ση. Λαµβα
΄ τατο ΄οριο µπορου
΄ν να συνδυα
΄ ζονται και να αναλυ
΄ονται ως συ
΄νθετα δει΄γµατα, υπο
΄ την προϋπο΄ανω
΄ η µε΄θοδος διασφαλι΄ζει ΄οτι τα δει΄γµατα ει΄ναι σταθερα
΄ για εκει΄νη την περι΄οδο. Η
θεση ΄οτι αυτη
΄ των τριω
΄ ν συγγενω
΄ ν ουσιω
΄ ν βενζο(b)φλουορανθε΄νιο, βενζο(j)φλουορανθε΄αναλυτικη΄ καταγραφη
΄ς. Σε αυτε΄ς τις περιπτω
΄ σεις οι
νιο, και βενζο(k)φλουορανθε΄νιο ενδε΄χεται να αποδειχθει΄ δυσχερη
΄ν παρατι΄θενται στις εκθε΄σεις ως συ
΄νολο. 24ωρη δειγµατοληψι΄α συνι΄σταται επι΄σης
ουσι΄ες αυτε΄ς µπορου
για τις µετρη΄σεις αρσενικου΄, καδµι΄ου και νικελι΄ου. Η δειγµατοληψι΄α πρε΄πει να κατανε΄µεται οµοιο΄µορφα στις
εργα΄σιµες ηµε΄ρες της εβδοµα΄δας και σε ο΄λη τη δια΄ρκεια του ΄ετους. Για τις µετρη΄σεις του ρυθµου΄ απο΄θεσης
΄ εβδοµαδιαι΄α δειγµατοληψι΄α καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του ΄ετους. Τα κρα
΄τη µε΄λη επιτρε΄συνιστα΄ται µηνιαι΄α η
΄ ν ει΄ναι σε θε΄ση να
΄ν δει΄γµατα απο΄ υγρα
΄ αντι΄ για δει΄γµατα απο΄ σωρο΄, εα
πεται να χρησιµοποιου
΄ τους διαφορα
΄ κυµαι΄νεται εντο΄ς ποσοστου
΄ 10 %. Τα ποσοστα
΄ απο΄θεσης θα
αποδει΄ξουν ΄οτι η µεταξυ
΄ζονται σε µg/m2 ηµερησι΄ως.
πρε΄πει σε γενικε΄ς γραµµε΄ς να εκφρα
΄ τη µε΄λη επιτρε΄πεται να εφαρµο΄ζουν κατω
΄ τερη ελα
΄χιστη χρονικη
΄ κα
΄ λυψη απο΄ αυτη
΄ που
Τα κρα
΄ τερη απο΄ 14 % για τις σταθερε΄ς µετρη
΄σεις και απο΄ 6 % για τις
ορι΄ζεται στον πι΄νακα, ΄οχι ΄οµως κατω
΄σεις, υπο
΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι ει΄ναι σε θε΄ση να αποδει΄ξουν ΄οτι τηρει΄ται το διευενδεικτικε΄ς µετρη
΄σιο µε΄σο ΄ορο που υπολογι΄ζεται µε βα
΄ ση τους
ρυµε΄νο επι΄πεδο αβεβαιο΄τητας του 95 % για τον ετη
΄µφωνα µε το ISO 11222:2002 
στο΄χους ποιο΄τητας των δεδοµε΄νων που περιε΄χονται στον πι΄νακα, συ
΄ µε΄σου ΄ορου των µετρη
΄σεων της ποιο΄τητας
«Καθορισµο΄ς του επιπε΄δου αβεβαιο΄τητας του χρονικου
του αε΄ρα»
II.

Απαιτη΄σεις για τα µοντε΄λα εκτι΄µησης της ποιο΄τητας του αε΄ρα

Όταν χρησιµοποιει΄ται µοντε΄λο της ποιο΄τητας του αε΄ρα για την εκτι΄µηση, πρε΄πει να συγκεντρω΄νονται παραποµπε΄ς
σε περιγραφε΄ς του µοντε΄λου και πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το ποσοστο΄ αβεβαιο΄τητας. Η αβεβαιο΄τητα της εκπο΄νησης του µοντε΄λου ορι΄ζεται ως η µε΄γιστη απο΄κλιση µεταξυ΄ των µετρου΄µενων και των υπολογιζο΄µενων επιπε΄δων
΄ντων.
συγκε΄ντρωσης, στη δια΄ρκεια ενο΄ς ΄ετους, χωρι΄ς να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο ακριβη΄ς χρο΄νος των συµβα
III.

΄σεις σχετικα
΄ µε τις αντικειµενικε΄ς τεχνικε΄ς εκτι΄µησης
Απαιτη

΄ σεις που χρησιµοποιου
΄νται αντικειµενικε΄ς τεχνικε΄ς εκτι΄µησης, το επι΄πεδο αβεβαιο΄τητας
Στις περιπτω
πρε΄πει να µην υπερβαι΄νει το 100 %.
IV.

Τυποποι΄ηση

΄ λυση ουσι΄ες που περιε΄χονται στο κλα
΄ σµα αιωρου
΄µενων σωµατιδι΄ων PM10, ο ΄ογκος
Για τις προς ανα
΄ των σχετι΄ζεται µε τις ατµοσφαιρικε΄ς συνθη
΄κες.
των δειγµα

30.4.2004

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
I. Με΄θοδος αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α και την ανα΄λυση του αρσενικου΄, του κα΄δµιου και του νικε΄λιου
στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα
΄ σεων αρσενικου΄, καδµι΄ου και νικελι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄
Η µε΄θοδος αναφορα΄ς για τη µε΄τρηση των συγκεντρω
αε΄ρα για την οποι΄α εκπονει΄ τω΄ρα προ΄τυπο η CEN βασι΄ζεται σε δειγµατοληψι΄α δια΄ της χειρο΄ς των σωµατιδι΄ων
PM10 ισοδυ΄ναµη του EN 12341, ακολουθου΄µενη απο΄ δια΄σπαση των δειγµα΄των και ανα΄λυση µε φασµατοµετρι΄α
ατοµικη΄ς απορρο΄φησης η΄ φασµατοµετρι΄α µα΄ζας ICP. Εφο΄σον δεν υπα΄ρχει τυποποιηµε΄νη µε΄θοδος CEN, τα κρα΄τη
µε΄λη επιτρε΄πεται να χρησιµοποιου΄ν εθνικε΄ς προ΄τυπες µεθο΄δους η΄ προ΄τυπες µεθο΄δους ISO.
΄ τη µε΄λη επιτρε΄πεται επι΄σης να χρησιµοποιου
΄ν οποιεσδη
΄ποτε α
΄ λλες µεθο΄δους για τις οποι΄ες
Τα κρα
΄ναµα αποτελε΄σµατα µε την προανεφερθει΄σα
ει΄ναι σε θε΄ση να αποδει΄ξουν ΄οτι αποφε΄ρουν ισοδυ
µε΄θοδο.
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανδρα΄II. Με΄θοδος αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α και την ανα΄λυση των πολυκυκλικω
κων στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα
΄ σεων βενζo(a)πυρενι΄ου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα για την
Η µε΄θοδος αναφορα΄ς για τη µε΄τρηση των συγκεντρω
οποι΄α εκπονει΄ τω΄ρα προ΄τυπο η CEN βασι΄ζεται σε δειγµατοληψι΄α δια΄ της χειρο΄ς των σωµατιδι΄ων PM10 ισοδυ΄ναµη
του EN 12341. Εφο΄σον δεν υπα΄ρχει τυποποιηµε΄νη µε΄θοδος CEN, για το βενζο(a)πυρε΄νιο η΄ για τους υπο΄λοιπους
΄ ρθρο 4, παρα
΄ γραφος 8, τα κρα΄τη µε΄λη
πολυκυκλικου΄ς αρωµατικου΄ς υδρογονα΄νθρακες που αναφε΄ρονται στο α
επιτρε΄πεται να χρησιµοποιου΄ν εθνικε΄ς προ΄τυπες µεθο΄δους η΄ µεθο΄δους ISO ο΄πως το προ΄τυπο ISO 12884.
΄ τη µε΄λη επιτρε΄πεται επι΄σης να χρησιµοποιου
΄ν οποιεσδη
΄ποτε α
΄ λλες µεθο΄δους για τις οποι΄ες
Τα κρα
΄ναµα αποτελε΄σµατα µε την προανεφερθει΄σα
ει΄ναι σε θε΄ση να αποδει΄ξουν ΄οτι αποφε΄ρουν ισοδυ
µε΄θοδο.
III.

Με΄θοδος αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α και την ανα΄λυση του υδραργυ΄ρου στον ατµοσφαιρικο΄ αε΄ρα

΄ σεων του συνολικου΄ αε΄ριου υδραργυ΄ρου στον ατµοσφαιρικο΄
Η µε΄θοδος αναφορα΄ς για τη µε΄τρηση των συγκεντρω
αε΄ρα ει΄ναι αυτοµατοποιηµε΄νη µε΄θοδος που βασι΄ζεται στη φασµατοµετρι΄α ατοµικη΄ς απορρο΄φησης η΄ στη φασµα΄. Εφο΄σον δεν υπα΄ρχει τυποποιηµε΄νη µε΄θοδος CEN, τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πεται να
τοµετρι΄α ατοµικου΄ φθορισµου
χρησιµοποιου΄ν εθνικε΄ς προ΄τυπες µεθο΄δους η΄ προ΄τυπες µεθο΄δους ISO.
΄ν οποιεσδη
΄ποτε α
΄ λλες µεθο΄δους για τις οποι΄ες
΄ τη µε΄λη επιτρε΄πεται επι΄σης να χρησιµοποιου
Τα κρα
΄ναµα αποτελε΄σµατα µε την προανεφερθει΄σα
ει΄ναι σε θε΄ση να αποδει΄ξουν ΄οτι αποφε΄ρουν ισοδυ
µε΄θοδο.
IV. Με΄θοδος αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α και την ανα΄λυση της απο΄θεσης αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου,
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων
υδραργυ΄ρου και πολυκυκλικω
Η µε΄θοδος αναφορα΄ς για τη δειγµατοληψι΄α των αποθε΄σεων αρσενικου΄, καδµι΄ου, νικελι΄ου, υδρα΄ργυρου και
΄ ν αρωµατικω΄ν υδρογονανθρα΄κων βασι΄ζεται στη χρη΄ση κυλινδρικω
΄ ν µετρητω΄ν αποθε΄σεων, τυποπολυκυκλικω
ποιηµε΄νων διαστα΄σεων. Εφο΄σον δεν υπα΄ρχει τυποποιηµε΄νη µε΄θοδος CEN, τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πεται να χρησιµοποιου΄ν εθνικε΄ς προ΄τυπες µεθο΄δους.
V.

΄ ς για την προσοµοι΄ωση της ποιο΄τητας του αε΄ρα
Τεχνικε΄ς αναφορα

΄ν οι τεχνικε΄ς αναφορα
΄ ς για την προσοµοι΄ωση
Επι΄ του παρο΄ντος, δεν ει΄ναι δυνατο΄ να προσδιοριστου
΄ν στην προσαρµογη
΄ αυτου
΄ του σηµει΄ου
της ποιο΄τητας του αε΄ρα. Όλες οι τροπολογι΄ες που αποσκοπου
΄ και τεχνικη΄ προ΄οδο πρε΄πει να εγκριθου
΄ν συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεστην επιστηµονικη
΄ ρθρο 6.
ται στο α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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P5_TA(2004)0296

΄ ν ***I
Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ ν αρχω
΄ ν που ει΄ναι
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των εθνικω
΄ ν («κανονισµο΄ς για τη
αρµο΄διες για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των καταναλωτω
΄ ν») (COM(2003)443  C5-0335/2003 
συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω
2003/0162(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)443) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0335/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς και τη γνωµοδο΄τηση
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0191/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0162
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν αρχω
΄ ν που ει΄ναι αρµο΄διες για την επιβολη΄ της νοµοθεσχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των εθνικω
΄ ν («κανονισµο΄ς για τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α της προστασι΄ας
σι΄ας για την προστασι΄α των καταναλωτω
΄ ν»)
των καταναλωτω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 95 αυτη΄ς,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς Περιφερειω
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C … σ. …
ΕΕ C … σ. …
ΕΕ C … σ. …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.

30.4.2004

30.4.2004

EL
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΄ ντας τα ακο΄λουθα:
Εκτιµω
(1)

΄ ρισε ο΄τι απαιτει΄ται διαρκη΄ς προσπα΄θεια για
Το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 8ης Ιουλι΄ου 1996 (1) αναγνω
τη βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των διοικη΄σεων και κα΄λεσε τα κρα΄τη µε΄λη και την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να εξετα΄σουν, κατα΄ προτεραιο΄τητα, τη δυνατο΄τητα ενι΄σχυσης της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας κατα΄ την
εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας.

(2)

Οι ισχυ΄ουσες εθνικε΄ς ρυθµι΄σεις για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των
καταναλωτω΄ν δεν ει΄ναι προσαρµοσµε΄νες στις προκλη΄σεις της επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας στην εσωτερικη΄
αγορα΄ και ση΄µερα δεν ει΄ναι δυνατη΄ η αποτελεσµατικη΄ και αποδοτικη΄ συνεργασι΄α στην επιβολη΄ της νοµοθε΄ σεις αυτε΄ς. Οι δυσκολι΄ες αυτε΄ς δηµιουργου΄ν φραγµου΄ς στη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των δηµο΄σι΄ας στις περιπτω
΄ ν για την αποκα΄λυψη, την ΄ερευνα και τη διακοπη΄ των παραβα΄σεων της νοµοθεσι΄ας για την
σιων αρχω
προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν σε διασυνοριακε΄ς περιπτω΄σεις. Ως εκ του΄του, η νοµοθεσι΄α
΄ σεις µε αποτε΄λεσµα ορισµε΄νοι πωλητε΄ς και προδεν εφαρµο΄ζεται αποτελεσµατικα΄ σε διασυνοριακε΄ς περιπτω
µηθευτε΄ς να διαφευ΄γουν τις προσπα΄θειες για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας µετεγκαθιστω΄µενοι µε΄σα στην
Κοινο΄τητα. Προκαλει΄ται ΄ετσι στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ σε βα΄ρος των νοµοταγω΄ν πωλητω΄ν και προµη΄ ρας τους ει΄τε διασυνοριακα΄. Οι δυσκολι΄ες στην επιβολη΄
θευτω΄ν που λειτουργου΄ν ει΄τε στο εσωτερικο΄ της χω
΄ σεις υπονοµευ΄ουν επι΄σης την εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν απε΄της νοµοθεσι΄ας σε διασυνοριακε΄ς περιπτω
ναντι στις διασυνοριακε΄ς προσφορε΄ς και, κατα΄ συνε΄πεια, την εµπιστοσυ΄νη τους στην εσωτερικη΄ αγορα΄.

(3)

΄ ν που ει΄ναι αρµο΄διες
Ει΄ναι εποµε΄νως αναγκαι΄α η διευκο΄λυνση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των δηµοσι΄ων αρχω
΄ σεις ενδοκοινοτιγια την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν σε περιπτω
΄ ν παραβα΄σεων, η συµβολη΄ στην προαγωγη΄ της οµαλη΄ς λειτουργι΄ας της αγορα΄ς, της ποιο΄τητας και της
κω
΄ ς και η παρασυνε΄πειας στην επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν καθω
΄ ν συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν.
κολου΄θηση της προστασι΄ας των οικονοµικω

(4)

΄ νοµοθεσι΄α προβλε΄πει ρυθµι΄σεις συνεργασι΄ας για την επιβολη
΄ του νο΄µου, οι οποι΄ες
Η κοινοτικη
΄ν στην προστασι΄α των καταναλωτω
΄ ν πε΄ραν του οικονοµικου
΄ τους συµφε΄ροντος (και
αποσκοπου
΄ λιστα ΄οταν προ΄κειται για θε΄µατα υγει΄ας). Θα πρε΄πει να οργανωθει΄ η ανταλλαγη
΄ βε΄λτιστων
µα
΄ ν µεταξυ
΄ των δικτυ
΄ων που θεσπι΄ζονται µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ και των λοιπω
΄ν
πρακτικω
΄ων.
δικτυ

(5)

΄ ς απο΄ τα κρα΄τη
∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης ενε΄ργειας δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω
΄ ντας µο΄να τους, και
µε΄λη διο΄τι αυτα΄ δεν µπορου΄ν να εξασφαλι΄σουν τη συνεργασι΄α και το συντονισµο΄ δρω
δεδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι αυτοι΄ µπορου΄ν, εποµε΄νως, να επιτευχθου΄ν ευκολο΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η
Κοινο΄τητα µπορει΄ να υιοθετει΄ µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, ο΄πως προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο΄πως προβλε΄πεται στο εν λο΄γω α΄ρθρο,
΄ ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.
ο παρω

(6)

Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων για την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ στον παρο΄ντα κανονισµο΄ πρε΄πει να περιο΄ ν διατα
΄ ξεων για την προστασι΄α των
ρι΄ζεται στις ενδοκοινοτικε΄ς παραβα΄σεις των κοινοτικω΄ν νοµοθετικω
καταναλωτω΄ν. Η αποτελεσµατικο΄τητα µε την οποι΄α αντιµετωπι΄ζονται οι παραβα΄σεις σε εθνικο΄ επι΄πεδο θα
΄ ν και των ενδοκοινοτικω
΄ ν συναλπρε΄πει να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τη µη υ΄παρξη διακρι΄σεων µεταξυ΄ των εθνικω
λαγω΄ν. Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει τις αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις παραβα΄σεις της
΄τε παρε΄χει ο κανονισµο΄ς στην Επιτροπη
΄ αρµοδιο΄τητες
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη. Ου
΄ στε να σταµατα
΄ τις ενδοκοινοτικε΄ς παραβα
΄ σεις που ορι΄ζονται στον κανονισµο΄.
ω

(7)

Η προστασι΄α των καταναλωτω΄ν απο΄ τις διασυνοριακε΄ς παραβα΄σεις καθιστα΄ αναγκαι΄α τη δηµιουργι΄α ενο΄ς
΄ ν αρµο΄διων για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας στο συ΄νολο της Κοινο΄τητας και οι αρχε΄ς αυτε΄ς
δικτυ΄ου αρχω
΄ ν και για την επιβολη΄ της
απαιτου΄ν ΄ενα ελα΄χιστο επι΄πεδο κοινω΄ν αρµοδιοτη΄των για τη διενε΄ργεια ερευνω
νοµοθεσι΄ας ω΄στε να εξασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ και η αποτροπη΄
΄ ν παραβα΄σεων.
των πωλητω΄ν η΄ των προµηθευτω΄ν απο΄ τη δια΄πραξη ενδοκοινοτικω

(8)

΄ ν να συνεργα΄ζονται απρο΄σκοπτα σε αµοιβαι΄α βα΄ση στην ανταλλαγη΄ πληΗ ικανο΄τητα των αρµο΄διων αρχω
΄ ν παραβα΄σεων καθω
΄ ς και στην ανα΄ληψη
ροφοριω΄ν, στον εντοπισµο΄ και στη διερευ΄νηση των ενδοκοινοτικω
δρα΄σης για την παυ΄ση η΄ την απαγο΄ρευση των παραβα΄σεων αυτω΄ν, ει΄ναι αποφασιστικη΄ς σηµασι΄ας για την
εξασφα΄λιση της οµαλη΄ς λειτουργι΄ας της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν.

(1) ΕΕ C 224 της 1.8.1996, σ. 3.
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(9)

΄ λλων αρµοδιοτη΄των η
΄ µε΄τρων που τους ανατε΄Οι αρµο΄διες αρχε΄ς πρε΄πει επι΄σης να κα΄νουν χρη΄ση των α
΄ α
΄ λλων για την κι΄νηση διαδικασι΄ας η΄ για την παραποµπη΄ υποθε΄σεων
θηκαν σε εθνικο΄ επι΄πεδο, µεταξυ
΄ ξεις ω΄στε να παυ΄ουν η΄ να απαγορευ΄ονται οι ενδοκοινοτικε΄ς παραβα΄προκειµε΄νου να ασκου΄νται ποινικε΄ς διω
σεις χωρι΄ς καθυστε΄ρηση ως αποτε΄λεσµα αι΄τησης αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς, εα΄ν χρεια΄ζεται.

΄ ν πρε΄πει να υπο΄κεινται σε αυστηρο΄τατες
(10) Οι πληροφορι΄ες που ανταλλα΄σσονται µεταξυ΄ των αρµο΄διων αρχω
΄ ν και
εγγυη΄σεις εµπιστευτικο΄τητας και απορρη΄του για να εξασφαλισθει΄ η απρο΄σκοπτη διεξαγωγη΄ των ερευνω
να µη θι΄γεται α΄δικα το καλο΄ ο΄νοµα των πωλητω΄ν η΄ των προµηθευτω΄ν. Η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ, του Ευρω΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου 1995, σχετικα
΄ µε την προσταπαϊκου
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου
΄ χαρακτη΄ρα και
σι΄α των φυσικω
΄ µε την ελευ
΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω
΄ ν (1) και ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ.
σχετικα
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 2000, σχε45/2001, του Ευρωπαϊκου
΄ µε την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπιτικα
΄ χαρακτη΄ρα απο΄ τα ΄οργανα και τους οργανισµου
΄ς της Κοινο΄τητας και σχετικα
΄ µε την
κου
΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω
΄ ν (2) εφαρµο΄ζονται στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανοελευ
΄.
νισµου
(11) Οι σηµερινε΄ς προκλη΄σεις στην επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας υπερβαι΄νουν τα συ΄νορα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και
τα συµφε΄ροντα των ευρωπαι΄ων καταναλωτω΄ν πρε΄πει να προστατευ΄ονται απο΄ αδι΄στακτους εµπορευοµε΄νους
΄ ρες. Υπα΄ρχει, εποµε΄νως, η ανα΄γκη να διεξαχθου΄ν διαπραγµατευ΄σεις
που ΄εχουν την ΄εδρα τους σε τρι΄τες χω
΄ ν συµφωνιω
΄ ν µε τρι΄τες χω
΄ ρες σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ στην επιβολη΄ της
για τη συ΄ναψη διεθνω
νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν. Αυτε΄ς οι διεθνει΄ς συµφωνι΄ες πρε΄πει να
΄πτονται απο΄
αποτελε΄σουν αντικει΄µενο διαπραγµα΄τευσης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο στους τοµει΄ς που καλυ
τον παρο΄ντα κανονισµο΄, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η µε΄γιστη προστασι΄α των ευρωπαι΄ων καταναλωτω΄ν
΄ ρες στον τοµε΄α της επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας.
και η οµαλη΄ λειτουργι΄α της συνεργασι΄ας µε τρι΄τες χω
(12) Ει΄ναι αναγκαι΄ος ο συντονισµο΄ς σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο των δραστηριοτη΄των των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α
΄ σεις ενδοκοινοτικω
΄ ν παραβα΄σεων ω΄στε να βελτιωθει΄ η επιβολη΄ του
της επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας σε περιπτω
παρο΄ντος κανονισµου΄ και να αυξηθει΄ το επι΄πεδο και η συνε΄πεια της επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας.
(13) Ει΄ναι αναγκαι΄ος ο συντονισµο΄ς σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο των δραστηριοτη΄των των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α
της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας, ο΄σον αφορα΄ την ενδοκοινοτικη΄ τους δια΄σταση, ω΄στε να βελτιωθει΄ η εφαρµογη΄
της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν και η σηµασι΄α του ρο΄λου αυτου΄ ΄εχει η΄δη καταδειχθει΄
µε τη δηµιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Εξωδικαστικου΄ ∆ικτυ΄ου.
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες ο συντονισµο΄ς των δραστηριοτη΄των των κρατω΄ν µελω
΄ ν στο πλαι΄σιο
(14) Σε περιπτω
του παρο΄ντος κανονισµου΄ καθιστα΄ αναγκαι΄α την κοινοτικη΄ χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη, η απο΄φαση για την
παροχη΄ τε΄τοιας στη΄ριξης λαµβα΄νεται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται στην απο΄φαση αριθ.
20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 8ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, για τη
΄ ν ενεργειω
΄ ν υπε΄ρ της πολιτικη΄ς για
θε΄σπιση γενικου΄ πλαισι΄ου για τη χρηµατοδο΄τηση των κοινοτικω
τους καταναλωτε΄ς για τα ΄ετη 2004-2007 (3), ιδι΄ως στις ενε΄ργειες 5 και 10 που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα της εν λο΄γω απο΄φασης, και στις δια΄δοχες αποφα΄σεις.
΄ σεις καταναλωτω
΄ ν ΄εχουν και΄ριο ρο΄λο στην ενηµε΄ρωση και εκπαι΄δευση των κατα(15) Οι οργανω
΄ ν και στην προστασι΄α των συµφερο΄ντων τους, συµπεριλαµβανοµε΄νης της επι΄λυσης
ναλωτω
΄ ν, και θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η συνεργασι΄α τους µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς προκειµε΄διαφορω
΄ του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
νου να ενισχυθει΄ η εφαρµογη
(16) Τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν συ΄µφωνα µε
την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκη΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (4).
σης των εκτελεστικω
(17) Για την αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ και για την αποτελεσµατικο΄τητα της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν απαιτει΄ται η τακτικη΄ υποβολη΄ εκθε΄σεων απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
΄ ν κανονισµο΄ς σε΄βεται τα θεµελιω
΄ δη δικαιω
΄ µατα και τηρει΄ τις αναγνωρισµε΄νες, ιδι΄ως
(18) Ο παρω
΄ ρτη των Θεµελιωδω
΄ ν ∆ικαιωµα
΄ των της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης, αρχε΄ς. Συνεπω
΄ ς, ο
απο΄ τον Χα
΄ ν κανονισµο΄ς πρε΄πει να ερµηνευ΄εται και να εφαρµο΄ζεται, τηρουµε΄νων των εν λο΄γω
παρω
΄ των και αρχω
΄ ν.
δικαιωµα
΄θηκε απο΄ τον Κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγι΄α που τροποποιη
284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
΄φαση που τροποποιη
΄θηκε τελευται΄α µε την απο΄φαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L
(3) ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 1. Απο
138 της 30.4.2004, σ. 7).
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΟΧΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Στο΄χος
΄ ν κανονισµο΄ς καθορι΄ζει τους ο΄ρους υπο΄ τους οποι΄ους διορι΄ζονται και συνεργα΄ζονται µεταξυ΄ τους και µε
Ο παρω
΄ ν που διορι΄ζονται ως αρµο΄διες για την εφαρµογη΄ της νοµοτην Επιτροπη΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
θεσι΄ας για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν µε σκοπο΄ να εξασφαλισθει΄ η συµµο΄ρφωση µε τη
΄ν
νοµοθεσι΄α αυτη΄ και η οµαλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και να ενισχυθει΄ η προστασι΄α των οικονοµικω
συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν.
Άρθρο 2
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ νονται στα Κεφα
΄ λαια ΙΙ και ΙΙΙ καλυ΄πτουν τις
1.
Οι διατα΄ξεις για την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ που περιλαµβα
ενδοκοινοτικε΄ς παραβα΄σεις.
΄ ν κανο΄νων περι΄ ιδιωτικου΄ διεθνου΄ς δικαι΄ου,
2.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ισχυ΄ει υπο΄ την επιφυ΄λαξη των κοινοτικω
ιδι΄ως των κανο΄νων περι΄ δικαιοδοσι΄ας και εφαρµοστε΄ου δικαι΄ου.
΄ ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει την εφαρµογη΄ στα κρα΄τη µε΄λη των κανο΄νων περι΄ δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε
3.
Ο παρω
΄ ∆ικαστικου
΄ ∆ικτυ
΄ου.
ζητη΄µατα ποινικου΄ και αστικου΄ δικαι΄ου, ιδι΄ως τη λειτουργι΄α του Ευρωπαϊκου
΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου
΄ δεν θι΄γουν την εκπλη
΄ρωση απο΄ τα κρα
΄τη µε΄λη οιων4.
Οι διατα
΄ποτε προ΄σθετων τυχο΄ν υποχρεω
΄ σεων σχετικα
΄ µε την αµοιβαι΄α συνδροµη
΄, για την προστασι΄α των
δη
΄ ν οικονοµικω
΄ ν συµφερο΄ντων των καταναλωτω
΄ν, περιλαµβανοµε΄νων των ποινικω
΄ ν υποθε΄συλλογικω
΄λλες νοµικε΄ς πρα
΄ ξεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων διµερω
΄ν η
΄ πολυµερω
΄ν
σεων, οι οποι΄ες απορρε΄ουν απο΄ α
΄ ν.
συµφωνιω
΄ ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει την εφαρµογη
΄ της οδηγι΄ας 98/27/EK του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινο5.
Ο παρω
΄ ν παραλει΄ψεως στον τοµε΄α της
βουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 19ης Μαι΅ου 1998, περι΄ των αγωγω
΄ ν (1).
προστασι΄ας των συµφερο΄ντων των καταναλωτω
6.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ισχυ΄ει µε την επιφυ΄λαξη της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για την εσωτερικη΄ αγορα΄, ιδι΄ως
΄ ν.
των διατα΄ξεων που αφορου΄ν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των αγαθω΄ν και υπηρεσιω
7.

Η οδηγι΄α ισχυ΄ει µε την επιφυ΄λαξη της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τις υπηρεσι΄ες τηλεοπτικω΄ν µεταδο΄σεων.
Άρθρο 3
Ορισµοι΄

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθοι ορισµοι΄:
α.

«νοµοθεσι΄α για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν»: οι οδηγι΄ες που απαριθµου΄νται στο
παρα΄ρτηµα Ι, ο΄πως ΄εχουν µεταφερθει΄ στην εσωτερικη΄ ΄εννοµη τα΄ξη των κρατω΄ν µελω΄ν και οι κανονισµοι΄
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα Ι,
που απαριθµου

β.

΄ παρα
΄ λειψη που ει΄ναι αντι΄θετη µε τη νοµοθεσι΄α για την προ«ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση»: κα΄θε ενε΄ργεια η
΄ ορι΄ζεται στο στοιχει΄ο α), και η οποι΄α βλα΄πτει η΄
στασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν, ΄οπως αυτη
ενδε΄χεται να βλα΄ψει τα συλλογικα΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν που κατοικου΄ν σε κρα΄τος µε΄λος η΄ κρα΄τη
΄ η παρα
΄λειψη η
΄ στο οποι΄ο πραγµε΄λη α΄λλα απο΄ το κρα΄τος µε΄λος απο΄ το οποι΄ο προη΄λθε η ενε΄ργεια η
΄ στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο υπευ
΄θυνος πωλητη
΄ς η
΄ προµηθευτη
΄ς, η
΄ στο
΄θηκε, η
µατοποιη
΄ν να βρεθου
΄ν αποδει΄ξεις η
΄ περιουσιακα
΄ στοιχει΄α που συνδε΄ονται µε την ενε΄ργεια,
οποι΄ο µπορου

΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271
(1) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51. Οδηγι΄α που τροποποιη
της 9.10.2002, σ. 16).
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γ.

«αρµο΄δια αρχη΄»: οποιαδη΄ποτε δηµο΄σια αρχη΄ που ΄εχει δηµιουργηθει΄ σε εθνικο΄, περιφερειακο΄ η΄ τοπικο΄ επι΄πεδο
΄ της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων
µε συγκεκριµε΄νες αρµοδιο΄τητες για την επιβολη
των καταναλωτω΄ν,

δ.

«ενιαι΄ο γραφει΄ο συ΄νδεσης»: δηµο΄σια αρχη΄ σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος που ΄εχει διορισθει΄ υπευ΄θυνη για το συντονισµο΄ της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ εντο΄ς του κρα΄τους µε΄λους,

ε.

΄λληλος µιας αρµο΄διας αρχη
΄ς που ΄εχει διορισθει΄ υπευ
΄θυνος για την
«αρµο΄διος υπα΄λληλος»: υπα
΄,
΄ του παρο΄ντος κανονισµου
εφαρµογη

στ. «αιτου΄σα αρχη΄»: η αρµο΄δια αρχη΄ που υποβα΄λλει αι΄τηση αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς,
ζ.

«αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση»: αρµο΄δια αρχη΄ η οποι΄α δε΄χεται αι΄τηση αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς,

η.

«πωλητη΄ς η΄ προµηθευτη΄ς»: φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο το οποι΄ο, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν, ενεργει΄ για σκοπου΄ς που αφορου΄ν την εµπορικη΄, επιχειρηµατικη΄,
βιοτεχνικη΄ η΄ επαγγελµατικη΄ του δραστηριο΄τητα,

θ.

΄ ς»: οι ενε΄ργειες της αρµο΄διας αρχη΄ς που πραγµατοποιου΄νται µε
«δραστηριο΄τητες εποπτει΄ας της αγορα
΄ φους της,
σκοπο΄ να διαπιστωθει΄ εα΄ν ΄εχουν διαπραχθει΄ ενδοκοινοτικε΄ς παραβα΄σεις εντο΄ς του εδα

ι.

΄»: ισχυρισµο΄ς, ο οποι΄ος υποστηρι΄ζεται απο΄ ευ
΄λογα αποδεικτικα
΄ στοιχει΄α,
«καταγγελι΄α καταναλωτη
ο΄τι πωλητη΄ς η΄ προµηθευτη΄ς διε΄πραξε η΄ ενδε΄χεται να διαπρα΄ξει παρα΄βαση της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α
΄ν,
των συµφερο΄ντων των καταναλωτω

΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν»: τα συµφε΄ροντα ορισµε΄νων καταναλωτω΄ν, που ΄εχουν θιγει΄ η
΄
ια. «συλλογικα
΄ν απο΄ µια παρα
΄ βαση.
ενδε΄χεται να θιγου
Άρθρο 4
Αρµο΄διες αρχε΄ς
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διορι΄ζει τις αρµο΄διες αρχε΄ς και το ενιαι΄ο γραφει΄ο συ΄νδεσης που φε΄ρουν την αρµοδιο΄τητα για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ θε κρα
΄ τος µε΄λος δυ
΄ναται, εφο΄σον απαιτει΄ται για την εκπλη
΄ρωση των δυνα
΄µει του παρο΄ντος
2.
Κα
΄ υποχρεω
΄ σεων, να διορι΄ζει α
΄ λλες δηµο΄σιες αρχε΄ς καθω
΄ ς και φορει΄ς που ΄εχουν ΄εννοµο
κανονισµου
΄ση των ενδοκοινοτικω
΄ ν παραβα
΄ σεων (συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 8, παρα
΄ γρασυµφε΄ρον για την παυ
φος 3).
΄ θε αρµο΄δια αρχη΄, διαθε΄τει µε την επιφυ
΄λαξη της παραγρα
΄ φου 4, τις αρµοδιο΄τητες διεξαγωγη΄ς
3.
Κα
΄ ν και επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ και
ερευνω
ασκει΄ τις αρµοδιο΄τητες αυτε΄ς συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α,
΄νανται να ασκου
΄ν τις αρµοδιο΄τητες που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ γραφο 3
4.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς δυ
΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, ει΄τε:
συ
΄ τη δικη
΄ τους εξουσι΄α ει΄τε υπο
΄ την εποπτει΄α των δικαστικω
΄ ν αρχω
΄ ν· ει΄τε,
α) απευθει΄ας υπο
΄ λλοντας σχετικη
΄ αι΄τηση στα δικαστη
΄ρια που ΄εχουν οριστει΄ ως αρµο΄δια για την ΄εκδοση
β) υποβα
΄ς ΄εφεσης
της αναγκαι΄ας απο΄φασης, συµπεριλαµβανοµε΄νης, εφο΄σον ενδει΄κνυται, της υποβολη
΄ς αι΄τησης για την ΄εκδοση της αναγκαι΄ας απο΄φασης.
στην περι΄πτωση ανεπιτυχου
΄ν τις εξουσι΄ες τους µε την υποβολη
΄ αι΄τησης στα δικα5.
Στο βαθµο΄ που οι αρµο΄διες αρχε΄ς ασκου
΄ρια συ
΄µφωνα µε την παρα
΄ γραφο 4, στοιχει΄ο β), τα δικαστη
΄ρια αυτα
΄ ει΄ναι αρµο΄δια για την
στη
΄εκδοση των αναγκαι΄ων αποφα
΄ σεων.
΄ γραφο 3 ασκου
΄νται µο΄νο σε περι΄πτωση βα
΄σιµης
6.
Οι αρµοδιο΄τητες που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ς παρα
΄ βασης και περιλαµβα΄νουν τουλα΄χιστον το δικαι΄ωµα:
υπο΄νοιας περι΄ ενδοκοινοτικη
α)

΄ποτε µορφη
΄, το οποι΄ο αφορα
΄ την ενδοκοινα ΄εχουν προ΄σβαση σε κα΄θε σχετικο΄ ΄εγγραφο σε οποιαδη
΄ παρα
΄βαση·
νοτικη

β)

΄ν την παροχη
΄ πληροφοριω
΄ ν ΄οσον αφορα
΄ την ενδοκοινοτικη
΄ παρα
΄ βαση απο΄ οποιονα απαιτου
δη΄ποτε α΄τοµο·

γ)

΄µενες επιτο΄πιες επιθεωρη΄σεις·
να διενεργου΄ν τις απαιτου
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δ)

να απαιτου΄ν γραπτω΄ς την παυ΄ση της ενδοκοινοτικη΄ς παρα΄βασης απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο πωλητη΄ η΄ προµηθευτη΄·

ε)

΄η
΄ τον προµηθευτη
΄, που ει΄ναι υπευ
΄θυνος για ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση,
να λαµβα΄νουν απο΄ τον πωλητη
΄ περι΄πτωση, τη σχετικη΄
δε΄σµευση ο΄τι θα παυ΄σει η ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση· και να δηµοσιοποιου΄ν, κατα
δε΄σµευση·

΄ βασης, και να δηµοσιοστ) να απαιτου΄ν την παυ΄ση η΄ την απαγο΄ρευση οποιασδη΄ποτε ενδοκοινοτικη΄ς παρα
΄ περι΄πτωση, τις σχετικε΄ς αποφα΄σεις·
ποιου΄ν, κατα
ζ)

΄ν απο΄ τον ηττηθε΄ντα εναγο΄µενο να καταβα΄λει πληρωµε΄ς στο δηµο΄σιο ταµει΄ο η΄ σε οποιοδη΄ποτε
να απαιτου
δικαιου΄χο προβλε΄πεται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, σε περι΄πτωση µη συµµο΄ρφωσης µε µια απο΄φαση.

΄ τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ΄οτι οι αρµο΄διες αρχε΄ς διαθε΄τουν τους επαρκει΄ς πο΄ρους που χρεια΄ζονται
7.
Τα κρα
΄ λληλοι συµµορφω
΄ νονται µε τα ισχυ΄οντα
για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄. Οι αρµο΄διοι υπα
επαγγελµατικα΄ προ΄τυπα και υπο΄κεινται σε κατα΄λληλες εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες η΄ κανο΄νες συµπεριφορα΄ς που
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου
΄
εγγυω΄νται, ιδι΄ως, την προστασι΄α φυσικω
΄ ν και την ορθη΄ τη΄ρηση των διατα΄ξεων περι΄ εµπιστευτικο΄τητας
χαρακτη΄ρα, το δι΄καιο χαρακτη΄ρα των διαδικασιω
και απορρη΄του ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 13.
΄ µατα και τις αρµοδιο΄τητες που της ΄εχουν ανατε8.
Κα΄θε αρµο΄δια αρχη΄ γνωστοποιει΄ στο ευρυ΄ κοινο΄ τα δικαιω
θει΄ απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
9.

΄λους.
Κα΄θε αρµο΄δια αρχη΄ διορι΄ζει τους αρµο΄διους υπαλλη

Άρθρο 5
Κατα΄λογοι
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος κοινοποιει΄ στην Επιτροπη΄ και στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη τις ταυτο΄τητες των αρµοδι΄ων
΄λλων δηµοσι΄ων αρχω
΄ ν και των φορε΄ων που ΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον για την παυ
΄ση
΄ ν, των α
αρχω
΄ ν παραβα
΄ σεων και του ενιαι΄ου γραφει΄ου συ΄νδεσης που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 4, παρα
΄των ενδοκοινοτικω
γραφος 1.
΄ νει τον κατα΄λογο των ενιαι΄ων γραφει΄ων συ΄νδεσης και των αρµοδι΄ων
2.
Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει και ενηµερω
΄ ν στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
αρχω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Άρθρο 6
΄ ν µετα΄ απο΄ αι΄τηση
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο
1.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται αι΄τηση παρε΄χει, µε αι΄τηση της αιτου΄σας αρχη΄ς, συ
΄ χθηκε ενδοκοινοτικη
΄
4, ο΄λες τις σχετικε΄ς πληροφορι΄ες που ζητη΄θηκαν προκειµε΄νου να διαπιστωθει΄ εα΄ν διαπρα
΄ εα
΄ ν υπα
΄ρχει βα
΄σιµη υπο
΄νοια ΄οτι προ΄κειται να διαπραχθει΄. Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η
παρα΄βαση η
αι΄τηση παρε΄χει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση τις πληροφορι΄ες που ζητη΄θηκαν.
΄θεια α
΄ λλων δηµο΄σιων αρχω
΄ ν εφο΄2.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται αι΄τηση πραγµατοποιει΄, µε τη βοη
΄ κατα
΄ λληλα, συ
΄µφωνα µε
σον απαιτει΄ται, τις αναγκαι΄ες ΄ερευνες η΄ εφαρµο΄ζει οποιαδη΄ποτε α΄λλα αναγκαι΄α η
΄ρθρο 4, µε΄τρα, προκειµε΄νου να συλλε΄ξει τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες.
το α
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να επιτρε΄πει σε
3.
Με αι΄τηµα της αιτου΄σας αρχη΄ς, η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λληλο της αιτου
΄σας αρχη
΄ς να συνοδευ΄ει τους υπαλλη΄λους της αρχη΄ς στην οποι΄α υποβα΄λλεται η
αρµο΄διο υπα
΄ ν τους.
αι΄τηση κατα΄ τη δια΄ρκεια των ερευνω
4.
Τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.
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Άρθρο 7
΄ αι΄τησης
΄ ν χωρι΄ς υποβολη
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ σιµες υπο΄νοιες ΄οτι ει΄ναι πιθανη
΄η
΄ σει ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση η΄ ΄εχει βα
1.
Εφο΄σον αρµο΄δια αρχη΄ διαπιστω
΄ πραξη τε΄τοιας παρα΄βασης, ενηµερω
΄ νει τις αρµο΄διες αρχε΄ς των α΄λλων κρατω΄ν µελω
΄ ν και την Επιτροπη΄ παρε΄δια
χοντας ο΄λες τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες χωρι΄ς καθυστε΄ρηση.
2.
Εφο΄σον αρµο΄δια αρχη΄ λα΄βει περαιτε΄ρω µε΄τρα για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας η΄ δεχθει΄ αι΄τηµα αµοιβαι΄ας
΄ νει τις αρµο΄διες αρχε΄ς των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν και την
συνδροµη΄ς για µια ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση, ενηµερω
Επιτροπη΄.
3.
Τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.
Άρθρο 8
Αιτη΄σεις για τη λη΄ψη µε΄τρων επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας
1.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται αι΄τηση λαµβα΄νει, µετα΄ απο΄ αι΄τηµα της αιτου΄σας αρχη΄ς, κα΄θε αναγκαι΄ο
µε΄τρο για να εξασφαλισθει΄ η παυ΄ση η΄ η απαγο΄ρευση της ενδοκοινοτικη΄ς παρα΄βασης χωρι΄ς καθυστε΄ρηση.
΄ σει τις υποχρεω
΄ σεις της που απορρε΄ουν απο΄ την παρα΄γραφο 1, η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λ2.
Για να εκπληρω
΄ ς και οποιεσδη΄ποτε
λεται αι΄τηση ασκει΄ τις αρµοδιο΄τητες που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 6, καθω
επιπλε΄ον αρµοδιο΄τητες ΄εχουν ανατεθει΄ απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α στην αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση. Η
΄θεια α
΄λλων δηµο΄σιων αρχω
΄ ν, εφο΄σον απαιαρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση αποφασι΄ζει µε τη βοη
τει΄ται, τα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν για να εξασφαλισθει΄ η παυ΄ση η΄ η απαγο΄ρευση της ενδοκοινοτικη΄ς
παρα΄βασης µε αναλογικο΄, αποτελεσµατικο΄ και λυσιτελη΄ τρο΄πο.
΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ επι΄σης να εκπληρω
΄ σει τις υποχρεω
΄ σεις της
3.
Η αρχη
΄ σει των παραγρα
΄ φων 1 και 2 αναθε΄τοντας σε φορε΄α, που διορι΄ζεται συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 4,
βα
΄ γραφος 2, ως ΄εχων ΄εννοµο συµφε΄ρον για την παυ
΄ση των ενδοκοινοτικω
΄ ν παραβα
΄ σεων, να
παρα
΄ βει ΄ολα τα αναγκαι΄α µε΄τρα που ΄εχει στη δια
΄ θεση
΄ του δυνα
΄ µει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας ω
΄ στε να
λα
΄ση η
΄ την απαγο΄ρευση της ενδοκοινοτικη
΄ς παρα
΄ βασης εξ ονο΄µατος της αρχη΄ς
εξασφαλι΄σει την παυ
΄ λλεται η αι΄τηση. Σε περι΄πτωση παρα
΄ λειψης του εν λο΄γω φορε΄α να εξασφαλι΄σει
στην οποι΄α υποβα
΄ µεση παυ
΄ση η
΄ την απαγο΄ρευση της ενδοκοινοτικη
΄ς παρα
΄ βασης, διατηρου
΄νται οι βα
΄ σει των
την α
΄φων 1 και 2 υποχρεω
΄ σεις της αρχη
΄ς στην οποι΄α υποβα
΄λλεται η αι΄τηση.
παραγρα
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να λα
΄ βει µο΄νον τα µε΄τρα που καθορι΄ζονται
4.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ γραφο 3 εα
΄ ν, ΄επειτα απο΄ διαβου
΄λευση µε την αιτου
΄σα αρχη
΄ σχετικα
΄ µε τη χρη΄ση των
στην παρα
΄ λλεται η αι΄τηση
΄γραφο 3, το΄σο η αιτου
΄σα αρχη
΄ ΄οσο και η αρχη
΄ στην οποι΄α υποβα
µε΄τρων στην παρα
΄ν ΄οτι:
συµφωνου


΄ στα µε΄τρα της παραγρα
΄φου 3 ενδε΄χεται να επιφε΄ρει την παυ
΄ση η
΄ την απαγο΄ρευση
η προσφυγη
΄ς παρα
΄ βασης κατα
΄ τρο΄πο τουλα
΄ χιστον εξι΄σου αποτελεσµατικο΄ και λυσιτελη
΄
της ενδοκοινοτικη
΄ λλεται η αι΄τηση· και
µε µια ενε΄ργεια απο΄ την αρχη΄ στην οποι΄α υποβα



΄ θεση του θε΄µατος στον φορε΄α που ΄εχει διοριστει΄ δυνα
΄ µει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας δεν
η ανα
΄ ν που προστατευ
΄ονται δυνα
΄ µει του
οδηγει΄ σε κοινολο΄γηση στον εν λο΄γω φορε΄α πληροφοριω
΄ρθρου 13.
α

΄σα αρχη
΄ ει΄ναι της γνω
΄ µης ΄οτι δεν πληρου
΄νται οι προϋποθε΄σεις που
5.
Σε περι΄πτωση που η αιτου
΄ γραφο 4, ενηµερω
΄ νει την αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση γραπτω
΄ ς,
προβλε΄πονται στην παρα
΄ µη της.
αναφε΄ροντας τους λο΄γους στους οποι΄ους βασι΄ζεται η γνω
΄ ν η αιτου
΄σα αρχη΄ και η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση δεν συµφωνου
΄ν, η αρχη΄ στην
Εα
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να παραπε΄µψει το θε΄µα στην Επιτροπη
΄, η οποι΄α εκφε΄ρει γνω
΄ µη
οποι΄α υποβα
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 19, παρα
΄ γραφος 2.
συ
6.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να διαβουλευ΄εται µε την αιτου΄σα αρχη΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια
΄φους 1 και 2.
της λη΄ψης των µε΄τρων για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας τα οποι΄α αναφε΄ρονται στις παραγρα
΄ νει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση την αιτου΄σα αρχη΄, τις αρµο΄διες αρχε΄ς
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση ενηµερω
΄ ν ΄οσον
α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν και την Επιτροπη΄ για τα ληφθε΄ντα µε΄τρα και για τα αποτελε΄σµατα αυτω
΄ την ενδοκοινοτικη
΄ παρα
΄βαση, καθω
΄ ς και για το εα
΄ ν ΄επαυσε η εν λο΄γω παρα
΄ βαση.
αφορα
7.
Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.
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Άρθρο 9
΄ς
Συντονισµο΄ς της εποπτει΄ας της αγορα
και της επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας
΄ ς και την επιβολη΄ της
1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς συντονι΄ζουν τις δραστηριο΄τητε΄ς τους για την εποπτει΄α της αγορα
νοµοθεσι΄ας. Προβαι΄νουν στην ανταλλαγη΄ κα΄θε πληροφορι΄ας που ει΄ναι αναγκαι΄α για την επι΄τευξη του στο΄χου
αυτου΄.
΄ σουν ο΄τι ενδοκοινοτικη΄ παρα΄βαση βλα΄πτει τους
2.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α οι αρµο΄διες αρχε΄ς διαπιστω
καταναλωτε΄ς σε περισσο΄τερα απο΄ δυ΄ο κρα΄τη µε΄λη, οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς συντονι΄ζουν τις ενε΄ργειε΄ς τους
σχετικα΄ µε την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας και σχετικα΄ µε τις αιτη΄σεις αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς µε΄σω του ενιαι΄ου
΄νδεσης. Επιδιω
΄ κουν ιδι΄ως την ταυτο΄χρονη πραγµατοποι΄ηση ενεργειω
΄ ν που αφορου΄ν την ΄ερευνα και
γραφει΄ου συ
την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας.
΄ νουν την Επιτροπη΄ εκ των προτε΄ρων για αυτο΄ν το συντονισµο΄ και µπορου΄ν να
3.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς ενηµερω
΄λους και α
΄ λλα προ΄σωπα που τα συνοδευ
΄ουν και ΄εχουν λα
΄ βει α
΄ δεια απο΄ την
προσκαλου΄ν τους υπαλλη
΄ να συµµετε΄χουν.
Επιτροπη
4.
Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 10
΄ ση δεδοµε΄νων
Βα
΄ διατηρει΄ ηλεκτρονικη
΄ βα
΄ ση δεδοµε΄νων στην οποι΄α αποθηκευ
΄ει και επεξεργα
΄ ζεται
1.
Η Επιτροπη
΄ νει δυνα
΄µει των α
΄ ρθρων 7, 8 και 9. Μο
΄νο οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου
΄ν να
τις πληροφορι΄ες που λαµβα
΄ονται τη βα
΄ ση δεδοµε΄νων. Όσον αφορα
΄ τις αρµοδιο΄τητε΄ς τους να κοινοποιου
΄ν τις πλησυµβουλευ
΄κευση στη βα
΄ση δεδοµε΄νων και την επεξεργασι΄α των σχετικω
΄ ν προροφορι΄ες µε στο΄χο την αποθη
΄ ν δεδοµε΄νων, οι αρµο΄διες αρχε΄ς θεωρου
΄νται ως ελεγκτε΄ς συ
΄µφωνα µε το στοιχει΄ο δ) του
σωπικω
΄ τις αρµοδιο΄τητε΄ς τους βα
΄σει του παρο΄ντος α
΄ρθρου
΄ρθρου 2 της οδηγι΄ας 95/46/ΕΚ. Όσον αφορα
α
΄ επεξεργασι΄α προσωπικω
΄ ν δεδοµε΄νων, η Επιτροπη
΄ θεωρει΄ται ως ελεγκτη
΄ς συ
΄µφωνα
και τη σχετικη
΄ρθρου 2 του Κανονισµου
΄ (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
µε το στοιχει΄ο δ) του α
΄ διαπιστω
΄ σει ΄οτι µια ενδοκοινοτικη
΄ παρα
΄ βαση την οποι΄α κοινοποι΄ησε
2.
Όταν µια αρµο΄δια αρχη
΄ µει του α
΄ρθρου 7 αποδει΄χθηκε εν συνεχει΄α αβα
΄σιµη, αποσυ
΄ρει την κοινοποι΄ηση
΄ της και η
δυνα
΄ αποσυ
΄ρει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση τις πληροφορι΄ες απο΄ τη βα
΄ση δεδοµε΄νων. Όταν µια αρχη
΄
Επιτροπη
΄ λλεται αι΄τηση κοινοποιει΄ στην Επιτροπη
΄ δυνα
΄ µει του α
΄ ρθρου 9 την παυ
΄ση µιας
στην οποι΄α υποβα
΄ς παρα
΄βασης, τα δεδοµε΄να που ΄εχουν αποθηκευτει΄ σχετικα
΄ µε την ενδοκοινοτικη
΄
ενδοκοινοτικη
΄ βαση διαγρα
΄ φονται µετα
΄ την πα
΄ ροδο πενταετι΄ας.
παρα
΄νται για την εφαρµογη
΄ του παρο΄ντος α
΄ ρθρου λαµβα
΄ νονται συ
΄µφωνα µε
3.
Τα µε΄τρα που απαιτου
΄ ρθρο 19, παρα
΄γραφος 2.
τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Άρθρο 11
Γενικε΄ς αρµοδιο΄τητες
΄ σεις τους συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ σαν να ενεργου΄ν εξ
1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς πληρου΄ν τις υποχρεω
΄ ρα και για δικο΄ τους λογαριασµο΄ η΄ κατο΄πιν αι΄τησης α΄λλης αρµο΄ονο΄µατος των καταναλωτω΄ν στη δικη΄ τους χω
΄ ρα.
διας αρχη΄ς στη δικη΄ τους χω
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο για να εξασφαλι΄σουν τον αποτελεσµατικο΄ συντονισµο΄ της
΄ λλες δηµο΄σιες αρχε΄ς, τους φορει΄ς που
εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, τις α
΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον για την παυ
΄ση των ενδοκοινοτικω
΄ ν παραβα
΄ σεων που αυτα
΄ ΄εχουν διορι΄σει
΄ρια, µε΄σω του ενιαι΄ου γραφει΄ου συ΄νδεσης.
και τα αρµο΄δια δικαστη
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΄τη µε΄λη ενθαρρυ΄νουν τη συνεργασι΄α µεταξυ
΄ των αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν και οιωνδη
΄ποτε
3.
Τα κρα
΄λλων φορε΄ων που ΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον, δυνα
΄ µει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, για την παυ
΄ση των
α
΄ ν παραβα
΄ σεων, ω
΄ στε να εξασφαλι΄ζουν την χωρι΄ς καθυστε΄ρηση κοινοποι΄ηση στις
ενδοκοινοτικω
΄ ν παραβα
΄ σεων.
αρµο΄διες αρχε΄ς των ενδεχο΄µενων ενδοκοινοτικω

Άρθρο 12
΄ν
∆ιαδικασι΄ες για την υποβολη΄ αι΄τησης και για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Η αιτου΄σα αρχη΄ εξασφαλι΄ζει ο΄τι ο΄λες οι αιτη΄σεις αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς περιλαµβα΄νουν επαρκει΄ς πληροφο΄
ρι΄ες οι οποι΄ες επιτρε΄πουν στην αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση να ικανοποιη΄σει την αι΄τηση αυτη΄, µεταξυ
΄λλων οποιοδη
΄ποτε α
΄ λλο απαραι΄τητο στοιχει΄ο που µπορει΄ να ληφθει΄ µο΄νο στο ΄εδαφος της αιτου
΄σας
α
αρχη΄ς.
΄σα αρχη
΄ στο ενιαι΄ο γραφει΄ο συ
΄νδεσης της αρχη΄ς στην
2.
Οι αιτη΄σεις υποβα΄λλονται απο΄ την αιτου
΄ λλεται η αι΄τηση, ΄επειτα απο΄ την διαβι΄βαση
΄ τους απο΄ το ενιαι΄ο γραφει΄ο συ
΄νδεσης της
οποι΄α υποβα
΄σας αρχη΄ς. Οι αιτη
΄σεις διαβιβα
΄ ζονται χωρι΄ς καθυστε΄ρηση στην κατα
΄λληλη αρµο΄δια αρχη΄ απο΄
αιτου
΄νδεσης της αρχη
΄ς στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση.
το ενιαι΄ο γραφει΄ο συ
΄ θε ει΄δους διαβι΄βαση πληροφοριω
΄ ν γι΄νονται γραπτω
΄ ς, χρησιµο3.
Οι αιτη΄σεις συνδροµη΄ς και κα
΄ σης δεδοµε΄νων που καθιερω
΄ποιω΄ντας τυποποιηµε΄νο ΄εντυπο, και κοινοποιου΄νται ηλεκτρονικα΄ µε΄σω της βα
΄µει του α
΄ ρθρου 10.
νεται δυνα
΄ σσες που χρησιµοποιου΄νται για τις αιτη΄σεις και για τη διαβι΄βαση πληροφοριω
΄ ν συµφωνου΄νται
4.
Οι γλω
΄ ς απο΄ τις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς πριν απο΄ την υποβολη΄ των αιτη΄σεων. Σε περι΄πτωση που δεν
διµερω
΄νται στην επι΄σηµη γλω
΄ σσα του κρα
΄ τους
µπορει΄ να επιτευχθει΄ συµφωνι΄α, οι αιτη΄σεις κοινοποιου
΄σας αρχη
΄ς και οι απαντη
΄σεις στην επι΄σηµη γλω
΄ σσα του κρα
΄ τους µε΄λους της
µε΄λους της αιτου
΄ λλεται η αι΄τηση.
αρχη΄ς στην οποι΄α υποβα
5.
Οι πληροφορι΄ες που ανταλλα΄χθηκαν µετα΄ απο΄ αι΄τηση κοινοποιου΄νται απευθει΄ας στην αιτου΄σα αρχη΄ και
΄νδεσης της αιτου
΄σας αρχη
΄ς και της αρχη΄ς στην οποι΄α υποβα
΄ λταυτοχρο΄νως στα ενιαι΄α γραφει΄α συ
λεται η αι΄τηση.
6.
Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 13
΄ ν που ανταλλα΄σσονται
Χρη΄ση των πληροφοριω
΄ χαρακτη΄ρα
και προστασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου
΄ και εµπορικου
΄ απορρη
΄του
και του επαγγελµατικου
1.
Οι πληροφορι΄ες που παρε΄χονται µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νον για τους σκοπου΄ς της εξασφα΄λισης
της συµµο΄ρφωσης µε τη νοµοθεσι΄α για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν.
2.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου΄ν να επικαλεστου΄ν ως αποδεικτικα΄ στοιχει΄α κα΄θε πληροφορι΄α, ΄εγγραφο, ευ΄ρηµα,
δη΄λωση, επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο η΄ απο΄ρρητη πληροφορι΄α που κοινοποιη΄θηκε συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονι΄ ρα τους.
΄ ς ο΄πως µπορου΄ν να επικαλεσθου΄ν ο΄µοια ΄εγγραφα που απε΄κτησαν στη χω
σµο΄, ακριβω
3.
Πληροφορι΄ες που κοινοποιη΄θηκαν µε οποιαδη΄ποτε µορφη΄, σε προ΄σωπα εργαζο΄µενα για αρµο΄διες
΄ρια, α
΄λλες δηµο΄σιες αρχε΄ς και την Επιτροπη
΄, περιλαµβανοµε΄νων των πληροφοριω
΄ ν που
αρχε΄ς, δικαστη
΄ ρθρο 10, και
κοινοποιη΄θηκαν στην Επιτροπη΄ και αποθηκευ΄τηκαν στη βα΄ση δεδοµε΄νων που αναφε΄ρεται στο α
΄σε να υπονοµευ
΄σει:
των οποι΄ων η κοινολο΄γηση θα µπορου


΄ς και της ακεραιο΄τητας του ατο΄µου, συ
΄µφωνα ιδι΄ως µε την
την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη
΄ ν δεδοµε΄νων,
΄ νοµοθεσι΄α ΄οσον αφορα
΄ την προστασι΄α των προσωπικω
κοινοτικη



΄ συµφε΄ροντα ενο΄ς φυσικου
΄ η
΄ νοµικου
΄ προσω
΄ που, συµπεριλαµβανοµε΄νης της πνευτα εµπορικα
΄ς ιδιοκτησι΄ας,
µατικη

30.4.2004

30.4.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/227
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004



΄ νοµικω
΄ ν συµβουλω
΄ν η
΄
τις δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες και την παροχη



΄ των επιθεωρη
΄σεων η
΄ ερευνω
΄ ν,
τον σκοπο

ει΄ναι εµπιστευτικε΄ς και καλυ΄πτονται απο΄ την υποχρε΄ωση τη΄ρησης του επαγγελµατικου΄ απορρη΄του, εκτο΄ς εα΄ν η
΄ τους ει΄ναι αναγκαι΄α για την παυ
΄ση η
΄ την απαγο΄ρευση µιας ενδοκοινοτικη
΄ς παρα
΄ βασης,
κοινολο΄γηση
και η αρχη΄ που κοινοποιει΄ τις πληροφορι΄ες συναινει΄ στην αποκα΄λυψη΄ τους.
4.
Για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα νοµοθετικα΄ µε΄τρα που ει΄ναι
΄των και υποχρεω
΄ σεων βα
΄ σει των α
΄ ρθρων 10, 11 και 12
αναγκαι΄α για τον περιορισµο΄ των δικαιωµα
της οδηγι΄ας 95/46/ΕΚ ως αναγκαι΄ων για τη διασφα΄λιση των συµφερο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 13,
΄ µπορει΄ να περιορι΄σει τα
παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο δ) και στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 95/46/ΕΚ. Η Επιτροπη
΄ µατα και τις υποχρεω
΄ σεις βα
΄ σει του α
΄ρθρου 4, παρα
΄ γραφος 1, του α
΄ ρθρου 11, του α
΄ρθρου
δικαιω
΄γραφος 1, των α
΄ρθρων 13 ΄εως 17 και του α
΄ ρθρου 37 παρα
΄ γραφος 1 του κανονισµου
΄ (ΕΚ)
12 παρα
΄ σεις που ο περιορισµο΄ς αυτο΄ς αποτελει΄ αναγκαι΄ο µε΄τρο για τη διασφα
΄αριθ. 45/2001 στις περιπτω
΄ ρθρο 20, παρα
΄γραφος 1, στοιχει΄α α) και ε) του
λιση των συµφερο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α
΄ (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
κανονισµου
΄ του παρο΄ντος α
΄ ρθρου λαµβα
΄ νονται συ
΄µφωνα µε τη
5.
Τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη
΄ ρθρου 19, παρα
΄γραφος 2.
διαδικασι΄α του α

Άρθρο 14
΄ ν µε τρι΄τες χω
΄ ρες
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ρας, διαβιβα΄ζει τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς στις
1.
Όταν αρµο΄δια αρχη΄ λα΄βει πληροφορι΄ες απο΄ αρχη΄ τρι΄της χω
σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν στο βαθµο΄ που αυτο΄ επιτρε΄πεται απο΄ διµερει΄ς συµφωνι΄ες συνδρο΄µφωνα µε την κοινοτικη
΄ νοµοθεσι΄α ΄οσον αφορα
΄ την προστασι΄α των
΄ ρα και συ
µη΄ς µε την τρι΄τη χω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας προσωπικω
΄ ν δεδοµε΄νων.
΄ ν προσω
φυσικω
2.
Πληροφορι΄ες που διαβιβα΄ζονται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ µπορου΄ν επι΄σης να διαβιβα΄ζονται σε
΄ ρας απο΄ αρµο΄δια αρχη΄ συ΄µφωνα µε συµφωνι΄α συνδροµη΄ς µε τρι΄τη χω
΄ ρα, εφο΄σον ΄εχει εξασφαλισθει΄
αρχη΄ τρι΄της χω
΄µφωνα µε την κοινοη συναι΄νεση της αρµο΄διας αρχη΄ς η οποι΄α χορη΄γησε κατ’ αρχα΄ς τις πληροφορι΄ες και συ
΄ νοµοθεσι΄α ΄οσον αφορα
΄ την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας προτικη
΄ ν δεδοµε΄νων.
σωπικω

Άρθρο 15
Όροι
΄ ν που προκλη΄θηκαν κατ’ εφαρ1.
Τα κρα΄τη µε΄λη παραιτου΄νται απο΄ κα΄θε απαι΄τηση για επιστροφη΄ των δαπανω
µογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄. Ωστο΄σο, το κρα΄τος µε΄λος της αιτου΄σας αρχη΄ς παραµε΄νει υπευ΄θυνο ΄εναντι του
κρα΄τους µε΄λους της αρχη΄ς στην οποι΄α υποβα΄λλεται αι΄τηση για τα ΄εξοδα και τις ζηµι΄ες που προε΄κυψαν ως
αποτε΄λεσµα µε΄τρων που κρι΄θηκαν µη δικαιολογηµε΄να απο΄ δικαστη΄ριο ο΄σον αφορα΄ την ουσι΄α της ενδοκοινοτικη΄ς
παρα΄βασης.
΄
2.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται αι΄τηση µπορει΄ να αρνηθει΄ να ικανοποιη΄σει αι΄τηση για την εφαρµογη
΄ς της νοµοθεσι΄ας δυνα
΄ µει του α
΄ ρθρου 8, ΄επειτα απο΄ διαβου
΄λευση µε την αιτου
΄σα
µε΄τρων επιβολη
΄ ν:
αρχη΄ εα
α.

΄εχει η΄δη κινηθει΄ δικαστικη΄ διαδικασι΄α η΄ ΄εχει η΄δη εκδοθει΄ τελεσι΄δικη απο΄φαση σε σχε΄ση µε τις ΄διες
ι
ενδοκοινοτικε΄ς παραβα΄σεις και κατα΄ των ΄διων
ι
πωλητω΄ν η΄ προµηθευτω΄ν απο΄ τις δικαστικε΄ς αρχε΄ς στο κρα΄τος µε΄λος
΄ της αιτου
΄σας αρχη΄ς,
της αρχη΄ς στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση η

β.

΄ τη γνω
΄ µη της, ΄επειτα απο΄ κατα
΄λληλη ΄ερευνα απο΄ την αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η
κατα
΄ νεται ΄οτι δεν ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ ενδοκοινοτικη
΄ παρα
΄ βαση, η
΄
αι΄τηση, διαπιστω

γ.

΄ τη γνω
΄ µη της, η αιτου
΄σα αρχη΄ δεν ΄εχει δω
΄ σει επαρκει΄ς πληροφορι΄ες συ
΄µφωνα µε το
κατα
΄ρθρο 12, παρα
΄ γραφος 1, εκτο΄ς εα
΄ ν η αρχη
΄ στην οποι΄α υποβα
΄λλεται η αι΄τηση ΄εχει η
΄δη αρνηθει΄
α
΄ µει της παραγρα
΄ φου 3, στοιχει΄ο β), σε σχε΄ση µε την αυτη
΄
να συµµορφωθει΄ µε αι΄τηση δυνα
΄ παρα
΄ βαση.
ενδοκοινοτικη
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΄ στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να αρνηθει΄ να συµµορφωθει΄ µε αι΄τηση για
3.
Η αρχη
΄ πληροφοριω
΄ ν δυνα
΄ µει του α
΄ρθρου 6, εα
΄ ν:
παροχη
΄ τη γνω
΄ µη της, ΄επειτα απο΄ διαβου
΄λευση µε την αιτου
΄σα αρχη
΄, οι πληροφορι΄ες που ΄εχουν
α. κατα
΄νται απο΄ την αιτου
΄σα αρχη
΄ για να διαπιστωθει΄ εα
΄ ν διαπρα
΄ χθηκε ενδοκοιζητηθει΄ δεν απαιτου
΄ παρα
΄ βαση η
΄ εα
΄ν υπα
΄ ρχει βα
΄ σιµη υπο
΄νοια ΄οτι προ΄κειται να διαπραχθει΄ η
΄ εα
΄ ν η αιτου
΄σα
νοτικη
΄ ξεις περι΄ εµπιστευτικο΄τητας και
΄κεινται στις διατα
αρχη΄ δεν συµφωνει΄ ΄οτι οι πληροφορι΄ες υπο
΄ απορρη
΄του του α
΄ ρθρου 13, παρα
΄ γραφος 3, η
΄
επαγγελµατικου
΄δη κινηθει΄ δικαστικη
΄ ΄ερευνα η
΄ διαδικασι΄α η
΄ ΄εχει η
΄δη εκδοθει΄ τελεσι΄δικη απο΄φαση σε
β. ΄εχει η
΄ σεις και κατα
΄ των ΄διων
΄ν η
΄ προµηθευτω
΄ν
σχε΄ση µε τις ΄διες
ι
ενδοκοινοτικε΄ς παραβα
ι
πωλητω
΄ τος µε΄λος της αρχη
΄ς στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η αι΄τηση η
΄ της
απο΄ τις δικαστικε΄ς αρχε΄ς στο κρα
΄σας αρχη΄ς.
αιτου
΄ λλεται η αι΄τηση µπορει΄ να αποφασι΄σει να µη συµµορφωθει΄ προς τις
4.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα
΄ σεις του α
΄ρθρου 7 εα
΄ ν ΄εχει η
΄δη κινηθει΄ δικαστικη
΄ ΄ερευνα η
΄ διαδικασι΄α η
΄ ΄εχει η
΄δη εκδοθει΄
υποχρεω
΄ σεις και κατα
΄ των ΄διων
΄ν
τελεσι΄δικη απο΄φαση σε σχε΄ση µε τις ΄διες
ι
ενδοκοινοτικε΄ς παραβα
ι
πωλητω
΄ προµηθευτω
΄ ν απο΄ τις δικαστικε΄ς αρχε΄ς στο κρα
΄ τος µε΄λος της αρχη
΄ς στην οποι΄α υποβα
΄ λλεται η
η
΄ της αιτου
΄σας αρχη
΄ς.
αι΄τηση η
΄ νει την αιτου΄σα αρχη΄ και την Επιτροπη΄ για τους λο΄γους
5.
Η αρχη΄ στην οποι΄α υποβα΄λλεται η αι΄τηση ενηµερω
΄σα αρχη
΄ µπορει΄ να παραπε΄µψει το θε΄µα στην Επιτροπη
΄ η οποι΄α
απο΄ρριψης αι΄τησης συνδροµη΄ς. Η αιτου
΄ µη, συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 19, παρα
΄ γραφος 2.
εκφε΄ρει γνω
6.
Τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 16
Συντονισµο΄ς για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας
΄, τα κρα΄τη
1.
Στο βαθµο΄ που απαιτει΄ται για την επι΄τευξη των στο΄χων του παρο΄ντος κανονισµου
΄ νονται και ενηµερω
΄ νουν την Επιτροπη
΄, για τις δραστηριο΄τητε΄ς τους που παρουµε΄λη αλληλοενηµερω
΄ ζουν κοινοτικο΄ ενδιαφε΄ρον στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
σια
α.

΄ ν υπαλλη΄λων τους, περιλαµβανοµε΄την κατα΄ρτιση των αρµοδι΄ων για την προστασι΄α των καταναλωτω
νης της γλωσσικη΄ς κατα΄ρτισης και της διοργα΄νωσης σεµιναρι΄ων κατα΄ρτισης,

β.

΄ ν των καταναλωτω΄ν·
τη συλλογη΄ και την ταξινο΄µηση των καταγγελιω

γ.

΄λων·
την ανα΄πτυξη συγκεκριµε΄νων ανα΄ τοµε΄α δικτυ΄ων αρµοδι΄ων υπαλλη

δ.

την ανα΄πτυξη µε΄σων ενηµε΄ρωσης και επικοινωνι΄ας·

ε.

΄ ν για τους υπαλλη΄λους που ει΄ναι αρµο΄διοι για την
την ανα΄πτυξη προτυ΄πων και κατευθυντη΄ριων γραµµω
επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας·

στ. την ανταλλαγη΄ των υπαλλη΄λων τους.
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν, σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη
΄, να ασκου
΄ν κοινε΄ς δραστηριο΄τητες στους
Τα κρα
΄ το εδα
΄φιο. Τα κρα
΄τη µε΄λη αναπτυ
΄σσουν επι΄σης, σε συνεργασι΄α µε
τοµει΄ς που αναφε΄ρονται στο πρω
΄, ΄ενα κοινο΄ πλαι΄σιο για την ταξινο΄µηση των καταγγελιω
΄ ν των καταναλωτω
΄ ν.
την Επιτροπη
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΄ν να ανταλλα΄σσουν αρµο΄διους υπαλλη΄λους µε σκοπο΄ τη βελτι΄ωση της συνερ2.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου
γασι΄ας τους. Οι αρµο΄διες αρχε΄ς λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να επιτρε΄ψουν στους αρµο΄διους υπαλλη΄λους
που συµµετε΄χουν στις ανταλλαγε΄ς να διαδραµατι΄σουν αποτελεσµατικο΄ ρο΄λο σε δραστηριο΄τητες της αρµο΄διας
αρχη΄ς. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, αυτοι΄ οι αρµο΄διοι υπα΄λληλοι εξουσιοδοτου΄νται να επιτελου΄ν τα καθη΄κοντα που
τους ανε΄θεσε η αρµο΄δια αρχη΄ υποδοχη΄ς συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους υποδοχη΄ς.
΄ ευθυ΄νη των αρµοδι΄ων υπαλλη΄λων αντιµετωπι΄ζεται
3.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της ανταλλαγη΄ς, η αστικη΄ και ποινικη
ο΄πως συµβαι΄νει µε τους υπαλλη΄λους της αρµο΄διας αρχη΄ς υποδοχη΄ς. Οι αρµο΄διοι υπα΄λληλοι που συµµετε΄χουν
στις ανταλλαγε΄ς σε΄βονται τα επαγγελµατικα΄ προ΄τυπα και υπο΄κεινται στους κατα΄λληλους εσωτερικου΄ς κανο΄νες
΄ ν προσυµπεριφορα΄ς της αρµο΄διας αρχη΄ς υποδοχη΄ς οι οποι΄οι εξασφαλι΄ζουν, ιδι΄ως, την προστασι΄α των φυσικω
΄ πων ΄οσον αφορα
΄ την επεξεργασι΄α των προσωπικω
΄ ν δεδοµε΄νων, το δι΄καιο χαρακτη΄ρα των διαδικασιω
΄ ν και
σω
τη δε΄ουσα τη΄ρηση των διατα΄ξεων περι΄ εµπιστευτικο΄τητας και επαγγελµατικου΄ απορρη΄του που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 13.
΄ µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων
4.
Τα κοινοτικα
΄ σκηση κοινω
΄ ν δραστηριοτη
΄των, λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
των ρυθµι΄σεων για την α
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 17
∆ιοικητικη΄ συνεργασι΄α
΄ τα κρα
΄ τη
1.
Στο βαθµο΄ που απαιτει΄ται για την επι΄τευξη των στο΄χων του παρο΄ντος κανονισµου
΄ νονται, και ενηµερω
΄ νουν την Επιτροπη
΄, για τις δραστηριο΄τητε΄ς τους που
µε΄λη αλληλοενηµερω
΄ ζουν κοινοτικο΄ ενδιαφε΄ρον σε τοµει΄ς ΄οπως:
παρουσια
α.

΄ συµβουλω
΄ ν στους καταναλωτε΄ς,
ενηµε΄ρωση και παροχη

β.

΄ριξη των δραστηριοτη΄των των εκπροσω
΄ πων των καταναλωτω΄ν,
υποστη

γ.

΄ριξη των δραστηριοτη΄των των φορε΄ων που ει΄ναι αρµο΄διοι για την εξω΄δικη επι΄λυση διαφορω
΄ ν επι΄
υποστη
΄ ν θεµα΄των,
καταναλωτικω

δ.

΄ριξη της προ΄σβασης των καταναλωτω΄ν στη δικαιοσυ΄νη,
υποστη

ε.

΄ στατιστικω
΄ των, ερευνω
΄ ν στοιχει΄ων, αποτελεσµα
΄ ν η΄ α΄λλων πληροφοριω
΄ ν που αφορου΄ν τη συµπεσυλλογη
ριφορα΄ και τις στα΄σεις των καταναλωτω΄ν και τα σχετικα΄ συµπερα΄σµατα.

΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν, σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη
΄, να ασκου
΄ν κοινε΄ς δραστηριο΄τητες στους
Τα κρα
΄ το εδα
΄φιο. Τα κρα
΄τη µε΄λη αναπτυ
΄σσουν επι΄σης, σε συνεργασι΄α µε
τοµει΄ς που αναφε΄ρονται στο πρω
΄, ΄ενα κοινο΄ πλαι΄σιο για τις δραστηριο΄τητες που αναφε΄ρονται στο προαναφερο΄µενο
την Επιτροπη
στοιχει΄ο ε).
΄ µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων
2.
Τα κοινοτικα
΄ σκηση κοινω
΄ ν δραστηριοτη
΄των, λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
των ρυθµι΄σεων για την α
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 18
∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες
΄ ρες και µε τους αρµο΄διους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς στους τοµει΄ς που
Η Κοινο΄τητα συνεργα΄ζεται µε τρι΄τες χω
΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο
΄ για να ενισχυ΄σει την προστασι΄α των οικονοµικω
΄ ν συµφερο΄ντων
καλυ
΄ ν αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς,
των καταναλωτω΄ν. Οι συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας, περιλαµβανοµε΄νης της συ΄ναψης συµφωνιω
΄ ν µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των σχετικω
΄ ν τρι΄των µερω
΄ ν.
µπορει΄ να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο συµφωνιω
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
΄
Επιτροπη
1.

΄.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη

΄ σεις ο΄που γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της
2.
Στις περιπτω
απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
΄ ρθρο 5, παρα
΄ γραφος 6, της οδηγι΄ας 1999/468/ΕΚ θα ει΄ναι τρι΄Η περι΄οδος που αναφε΄ρεται στο α
µηνη.
3.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

Άρθρο 20
Καθη΄κοντα της επιτροπη΄ς
1.
Η επιτροπη΄ µπορει΄ να εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα που αφορα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, το οποι΄ο
΄ που ενο΄ς
θε΄τει προς εξε΄ταση ο προ΄εδρο΄ς της, ει΄τε µε δικη΄ του πρωτοβουλι΄α ει΄τε κατο΄πιν αιτη΄µατος αντιπροσω
κρα΄τους µε΄λους.
2.
Εξετα΄ζει και αξιολογει΄, ιδι΄ως, πω΄ς λειτουργου΄ν οι ρυθµι΄σεις για τη συνεργασι΄α που προβλε΄πονται στον
παρο΄ντα κανονισµο΄.

Άρθρο 21
Εκθε΄σεις
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο κα΄θε δια΄ταξης της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας που υιοθετου΄ν
΄ ν, εκτο΄ς αυτω΄ν που αφορου΄ν ατοµικε΄ς περιπτω
΄ σεις, τις οποι΄ες συνα΄πτουν για ζητη΄µατα που καλυ΄η΄ συµφωνιω
πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
2.
Κα΄θε δυ΄ο ΄ετη απο΄ την ηµεροµηνι΄α της ε΄ναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄, τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λ΄ θε΄τει τις εκθε΄λουν ΄εκθεση στην Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄. Η Επιτροπη
΄θεση του κοινου
΄.
σεις αυτε΄ς στη δια
3.

Οι εθνικε΄ς εκθε΄σεις αναφε΄ρουν:

α.

κα΄θε νε΄α πληροφορι΄α σχετικα΄ µε την οργα΄νωση, τις αρµοδιο΄τητες, τους πο΄ρους η΄ τις ευθυ΄νες των αρµοδι΄ων
΄ ν.
αρχω

β.

κα΄θε πληροφορι΄α σχετικα΄ µε τις τα΄σεις, τα µε΄σα η΄ τις µεθο΄δους µε τις οποι΄ες διαπρα΄ττονται ενδοκοινοτικε΄ς
παραβα΄σεις, ιδι΄ως εκει΄νες που ΄εχουν αποκαλυ΄ψει ελλει΄ψεις η΄ κενα΄ στον παρο΄ντα κανονισµο΄ η΄ στη νοµοθεσι΄α
για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν.

γ.

κα΄θε πληροφορι΄α σχετικα΄ µε τεχνικε΄ς για την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας οι οποι΄ες αποδει΄χθηκαν αποτελεσµατικε΄ς.

δ.

΄ στατιστικα΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες των αρµο΄διων αρχω
΄ ν, ο΄πως ενε΄ργειες που
συνοπτικα
πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄, καταγγελι΄ες που λαµβα΄νονται, ενε΄ργειες για την
επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας και αποφα΄σεις δικαστηρι΄ων.
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ε.

΄ ν εθνικω
΄ ν ερµηνευτικω
΄ ν αποφα΄σεων που αφορου΄ν τη νοµοθεσι΄α για την προστασι΄α των
περιλη΄ψεις σηµαντικω
καταναλωτω΄ν.

στ. α΄λλες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ υποβα
΄ λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο ΄εκθεση σχετικα
΄ µε την
4.
Η Επιτροπη
΄ του παρο΄ντος κανονισµου
΄, µε βα
΄ ση τις εκθε΄σεις των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν.
εφαρµογη

Άρθρο 22
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την 20η΄ […] ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την … (*).
΄ ξεις περι΄ αµοιβαι΄ας συνδροµη
΄ς των κεφαλαι΄ων ΙΙ και ΙΙΙ εφαρµο΄ζονται απο΄ … (**).
Οι διατα
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
(*) Ένα ΄ετος µετα
΄ο ΄ετη µετα
΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
(**) ∆υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, στοιχει΄ο α) (*)
1.

Οδηγι΄α 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 10ης Σεπτεµβρι΄ου 1984, για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν,
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση (ΕΕ L
κανονιστικω
250 της 19.9.1984, σ. 17) και οδηγι΄α 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
6ης Οκτωβρι΄ου 1997, για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 84/450/ΕΟΚ σχετικα΄ µε την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση προκειµε΄νου να συµπεριληφθει΄ η συγκριτικη΄ διαφη΄µιση (ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 18).

2.

Οδηγι΄α 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν
κατα΄ τη συ΄ναψη συµβα΄σεων εκτο΄ς εµπορικου΄ καταστη΄µατος (ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31).

3.

Οδηγι΄α 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1986, για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν,
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν που διε΄πουν την καταναλωτικη΄ πι΄στη (ΕΕ L 42
κανονιστικω
της 12.2.1987, σ. 48). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 98/7/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 17) [και την οδηγι΄α XX/XX/EΚ της X].

4.

Οδηγι΄α 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 3ης Οκτωβρι΄ου 1989, για το συντονισµο΄ ορισµε΄νων νοµοθετι΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την α΄σκηση τηλεοπτικω΄ν δρακω
στηριοτη΄των: α΄ρθρα 10 ΄εως 21 (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την
οδηγι΄α 97/36/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60).

(*)

΄ ξεις.
Οι οδηγι΄ες αριθ. 1, 6, 7 και 9 περιε΄χουν ειδικε΄ς διατα
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5.

Οδηγι΄α 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουνι΄ου 1990, για τα οργανωµε΄να ταξι΄δια και τις οργανωµε΄νες διακοπε΄ς και περιηγη΄σεις (ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59).

6.

Οδηγι΄α 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 6ης Νοεµβρι΄ου 2001, περι΄
΄ δικος για τα φα΄ρµακα που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη χρη΄ση: α΄ρθρα 86 ΄εως 100 (ΕΕ L 311
κοινοτικου΄ κω
της 28.11.2001, σ. 67). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/27/ΕΚ (ΕΕ L 136
της 30.4.2004, σ. 34).

7.

Οδηγι΄α 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 5ης Απριλι΄ου 1993, σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των
συµβα΄σεων που συνα΄πτονται µε καταναλωτε΄ς (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ την απο΄φαση 2002/995/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 353 της 30.12.2002, σ. 1).

8.

Οδηγι΄α 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 26ης Οκτωβρι΄ου 1994, περι΄ της
΄προστασι΄ας των αγοραστω΄ν ως προς ορισµε΄νες πλευρε΄ς των συµβα΄σεων που αφορου΄ν την απο΄κτηση δικαιω
΄ ς χρονοµεριστικη΄ς µι΄σθωσης (ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83).
µατος χρη΄σης ακινη΄των υπο΄ καθεστω

9.

Οδηγι΄α 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς Μαι΅ου 1997, για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν κατα΄ τις εξ αποστα΄σεως συµβα΄σεις (ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19). Οδηγι΄α ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16).

10. Οδηγι΄α 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 25ης Μαι΅ου 1999, σχετικα΄
΄ λησης και των εγγυη΄σεων καταναλωτικω
΄ ν αγαθω΄ν (ΕΕ L 171 της 7.7.1999,
µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς της πω
σ. 12).
11. Οδηγι΄α 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 8ης Ιουνι΄ου 2000, για ορι΄ ν της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας, ιδι΄ως του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου,
σµε΄νες νοµικε΄ς πτυχε΄ς των υπηρεσιω
στην εσωτερικη΄ αγορα΄ («οδηγι΄α για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο») (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1)
12. Οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2002,
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν προς τους καταναλωτε΄ς και την
σχετικα΄ µε την εξ αποστα΄σεως εµπορι΄α χρηµατοοικονοµικω
τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ. (ΕΕ L 271 της
9.10.2002, σ. 16)
13. Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προω΄θηση των πωλη΄σεων.
14. Οδηγι΄α 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς στις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων και καταναλωτω΄ν στην εσωτερικη΄ αγορα΄ («οδηγι΄α περι΄ αθε΄µιτων
΄ ν πρακτικω
΄ ν»).
εµπορικω
15. Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τους ισχυρισµου΄ς για τη διατροφη΄ και την υγει΄α που διατυπω΄νονται στα τρο΄φιµα.
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 16ης Φεβρουαρι΄ου
16. Οδηγι΄α 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ ν ΄οσον αφορα
΄ την αναγραφη΄ των τιµω
΄ ν των προϊο΄1998, περι΄ της προστασι΄ας των καταναλωτω
ντων που προσφε΄ρονται στους καταναλωτε΄ς (ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27).
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
17. Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 261/2004, του Ευρωπαϊκου
΄ ν κανο΄νων αποζηµι΄ωσης επιβατω
΄ ν αεροπορικω
΄ ν µεταφορω
΄ν
11ης Φεβρουαρι΄ου 2004, για τη θε΄σπιση κοινω
και παροχη΄ς βοη΄θειας σε αυτου΄ς σε περι΄πτωση α΄ρνησης επιβι΄βασης η΄ µαται΄ωσης η΄ µεγα΄λης καθυστε΄ρησης
΄ ργηση του κανονισµου
΄ (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004,
της πτη΄σης, και για την κατα
σ. 1).
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P5_TA(2004)0297

΄ σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς ***I
Πιστω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊ΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικηκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την εναρµο΄νιση των νοµοθετικω
΄ ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις πιστω
΄ σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς (COM(2002)443 
τικω
C5-0420/2002  2002/0222(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2002)443) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0420/2002),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0310/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς καθω
΄ ς και τις
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δευ΄τερη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς και της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος,
∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (Α5-0224/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να της
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ΕΕ C 331 της 31.12.2002, σ. 200.

P5_TC1-COD(2002)0222
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις πιστω
΄ σεις που
εναρµο΄νιση των νοµοθετικω
χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
΄ ρθρα 153 και 95,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαι¨κη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
ενεργω΄ντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 200.
(2) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 1.
(3) Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε το 1995 (1) ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 87/102/ΕΟΚ του Συµ΄ ν και διοικητικω
΄ν
βουλι΄ου της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1986 για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν που διε΄πουν την καταναλωτικη΄ πι΄στη (2), και στη συνε΄χεια προε΄βη σε εκτεταδιατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω
µε΄νες διαβουλευ΄σεις µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη. Το 1997 παρουσι΄ασε συνοπτικη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε τις
αντιδρα΄σεις στην ΄εκθεση αυτη΄ (3). Μια δευ΄τερη ΄εκθεση εκπονη΄θηκε το 1996 (4) σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
της οδηγι΄ας 90/88/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1990 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν
87/102/ΕΟΚ για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
µελω΄ν που διε΄πουν την καταναλωτικη΄ πι΄στη (5).

(2)

Απο΄ τις παραπα΄νω εκθε΄σεις και διαβουλευ΄σεις προκυ΄πτει ο΄τι υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς στις νοµοθε΄ ν στον τοµε΄α των πιστω΄σεων προς φυσικα΄ προ΄σωπα γενικο΄τερα και της
σι΄ες των διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω
΄ ν κειµε΄νων για τη µεταφορα΄ της
καταναλωτικη΄ς πι΄στης ειδικο΄τερα. Πρα΄γµατι απο΄ την ανα΄λυση των εθνικω
΄ν, εκτο΄ς απο΄ την οδηγι΄α, και α
΄ λλους
οδηγι΄ας 87/102/ΕΟΚ φαι΄νεται ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου
΄ς προστασι΄ας των καταναλωτω
΄ν, λο΄γω των διαφορετικω
΄ ν εθνικω
΄ ν πρακτικω
΄ ν και
µηχανισµου
΄ ρχει κοινη΄ βα
΄ση χορη
΄γησης καταναλωτικω
΄ν
΄ ν δεδοµε΄νων. Προκειµε΄νου να υπα
των οικονοµικω
΄µφωνα µε την κοινοτικη
΄ νοµοθεσι΄α, απαιτει΄ται να δοθει΄ στα
δανει΄ων, εκσυγχρονισµε΄νη συ
΄τη µε΄λη η δυνατο΄τητα να διατηρου
΄ν και να θεσπι΄ζουν αυστηρο΄τερες διατα
΄ ξεις για την
κρα
΄ ν.
προστασι΄α των καταναλωτω

(3)

Η πραγµατικη΄ και νοµικη΄ κατα΄σταση που προκυ΄πτει απο΄ τις εθνικε΄ς ανισο΄τητες, περιορι΄ζει τις δυνατο΄΄ νουν α
΄ µεσα χρη΄ση των αυξανανο΄µενων σταδιακα
΄ προσφορω
΄ ν για
τητες των καταναλωτω΄ν να κα
διασυνοριακο΄ δανεισµο΄. Αυτοι΄ οι περιορισµοι΄ επηρεα΄ζουν ανεπαι΄σθητα επι΄ του παρο΄ντος το µε΄γε΄ ν πιστω
΄ σεων, πρα΄γµα που µπορει΄ να ΄εχει επι΄δραση στη
θος και το χαρακτη΄ρα της ζη΄τησης διασυνοριακω
΄ς εξε΄λιξης της αγορα
΄ς
΄ ν. Θα ΄επρεπε, ΄οµως, δεδοµε΄νης της διαρκου
ζη΄τηση αγαθω΄ν και υπηρεσιω
΄ν δανει΄ων και της αυξανο΄µενης κινητικο΄τητας των πολιτω
΄ ν της Ευρω
΄ πης, να
καταναλωτικω
΄ν ευρωπαϊκε΄ς διατα
΄ ξεις µε α
΄ ξονα το µε΄λλον και οι οποι΄ες θα αφη
΄νουν επαρκη
΄
θεσπισθου
΄ ρο, ω
΄ στε να συµβα
΄ λλουν στον εκσυγχρονισµο΄ της νοµοθεσι΄ας περι΄ καταναλωτικω
΄ν
ζωτικο΄ χω
δανει΄ων.

(4)

΄ σωµατει΄α της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου περιορι΄ζονται απο΄ το
Τα πιστωτικα
΄ περιορι΄ζονται γεωγραφικα
΄ και δεν δυ
΄νανται να λειτουρλεγο΄µενο «Common Bond», δηλαδη
΄ν ΄εξω απο΄ την περιοχη
΄ τους. ∆ιαδραµατι΄ζουν πολυ
΄τιµο ρο΄λο στην προσφορα
΄ πι΄στης σε
γου
΄ πους µε τους οποι΄ους αρνου
΄νται να συναλλαγου
΄ν οι συµβατικοι΄ εµπορικοι΄ δανειοδοτικοι΄
ανθρω
οργανισµοι΄. Επιπλε΄ον, ει΄ναι µη κερδοσκοπικοι΄ εθελοντικοι΄ οργανισµοι΄. Για τον λο΄γο αυτο΄, δεν
΄ν στις αυστηρε΄ς διατα
΄ ξεις της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
θα πρε΄πει να υπαχθου

(5)

΄ σεων που προσφε΄ρονται στους καταναλωτε΄ς και
Κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν, οι µορφε΄ς πιστω
χρησιµοποιου΄νται απο΄ αυτου΄ς ΄εχουν εξελιχθει΄ σε µεγα΄λο βαθµο΄. Νε΄α µε΄σα για τη χορη΄γηση πι΄στωσης
εµφανι΄ζονται και η χρη΄ση τους εξακολουθει΄ να αναπτυ΄σσονται. Εποµε΄νως, οι υφιστα΄µενες διατα΄ξεις θα
πρε΄πει να προσαρµοστου΄ν, να τροποποιηθου΄ν και να συµπληρωθου΄ν και το πεδι΄ο τους εφαρµογη΄ς πρε΄πει
να επεκταθει΄ εφο΄σον απαιτει΄ται.

(6)

Πρε΄πει να ευνοηθει΄ η δηµιουργι΄α εσωτερικη΄ς αγορα΄ς µε µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και αποτελεσµατικο΄τητα.
΄ να προσφε΄ρει ΄ενα βαθµο΄ προστασι΄ας στους καταναλωτε΄ς ω
΄ στε η ελευ΄θερη
Ει΄ναι σηµαντικο΄ η αγορα
κυκλοφορι΄α των προσφορω΄ν πι΄στης να µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε τις καλυ΄τερες δυνατε΄ς συνθη΄κες
΄ρηση των ισχυουσω
΄ ν διατα
΄το΄σο γι’ αυτου΄ς που προσφε΄ρουν ο΄σο και γι’ αυτου΄ς που ζητου΄ν, µε τη
΄ ν του κα
΄ θε κρα
΄ τους µε΄λους. Ο στο΄χος αυτο΄ς µπορει΄ να επιτευχθει΄
ξεων και σεβασµο΄ των αναγκω
΄λληλη εναρµο΄νιση η οποι΄α θα διασφαλι΄ζει το βε΄λτιστο βαθµο΄ προστασι΄ας των συµφερο΄µε την κατα
΄ λληλα, µπορει΄ να
ντων ο΄λων των καταναλωτω΄ν της Κοινο΄τητας και τον ΄διο
ι βαθµο΄ πληροφο΄ρησης. Παρα
΄ρης εναρµο΄νιση σε ορισµε΄νους τοµει΄ς, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η δυνατο΄τητα
γι΄νει πλη
΄γκρισης των προσφορω
΄ ν και να εξελιχθει΄ ΄ετσι περαιτε΄ρω η εσωτερικη
΄ αγορα
΄ καταναλωτισυ
΄ς πι΄στης.
κη

(7)

΄ ρθρο 16 προβλε΄πει την προβολη
΄ ενστα
΄ σεων κοινοτικη
΄ς εµβε΄λειας για συνδεδεµε΄να καταΤο α
΄ δα
΄ νεια. Του
΄το, ωστο΄σο, δεν εµποδι΄ζει τα κρα
΄ τη µε΄λη να διατηρου
΄ν αυστηρο΄τερες
ναλωτικα
΄ ξεις περι΄ ευθυ
΄νης, προς προστασι΄α των καταναλωτω
΄ ν, ΄οπως ει΄ναι γι απαρα
΄δειγµα η αρχη΄
διατα
΄ει στη Μεγα
΄ λη Βρετανι΄α. Τα κρα
΄ τη µε΄λη δυ
΄νανται να
της «joint and several liability» που ισχυ
΄ σσουν και στα διακστη
΄ρια τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για την προβολη
΄ ενστα
΄επιφυλα
σεων.

(1) COM(95)117 τελικο΄.
(2) ΕΕ L 42 της 12.2.1987, σ. 48. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 98/7/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 17).
(3) COM(97)465 τελικο΄.
(4) COM(96)79 τελικο΄.
(5) ΕΕ L 61 της 10.3.1990, σ. 14.
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(8)

΄σεις, η αγορα
΄ προϊο΄ντος η
΄ υπηρεσι΄ας βρι΄σκεται σε σχε΄ση αλληλεξα
΄ ρΣτις συνδεδεµε΄νες συµβα
΄µβαση πι΄στωσης που ΄εχει συναφθει΄ επ’ ευκαιρι΄α της αγορα
΄ ς. Του
΄το σηµαι΄νει
τησης µε τη συ
΄οτι η α
΄σκηση του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης απο΄ τη µια συ
΄µβαση προϋποθε΄τει ΄οτι και η α
΄ λλη
΄µβαση προβλε΄πει δικαι΄ωµα υπαναχω
΄ ρησης. Έτσι, η α
΄ σκηση του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης
συ
΄µβαση προϋποθε΄τει ΄οτι εξακολουθει΄ να υπα
΄ρχει δικαι΄ωµα υπαναχω
΄ ρησης
σε συνδεδεµε΄νη συ
΄µβαση πι΄στωσης που ει΄ναι συνδεδεµε΄νη µε αυτη
΄ν.
στην συ

(9)

΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 14, παρα
΄ γραφος 2, της Συνθη
΄κης, η εσωτερικη
΄ αγορα
΄ περιλαµβα
΄ νει ΄ενα
Συ
΄ ρο χωρι΄ς εσωτερικα
΄ συ
΄νορα, µε΄σα στον οποι΄ο εξασφαλι΄ζεται η ελευ
΄θερη κυκλοφορι΄α αγαχω
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν και η ελευθερι΄α εγκατα
΄ στασης. Η ανα
΄ πτυξη διαφανε΄στερης και αποτελεθω
΄ ς πι΄στης µε΄σα σ’ αυτο΄ν τον χωρι΄ς εσωτερικα
΄ συ
΄νορα χω
΄ ρο ει΄ναι κεφασµατικο΄τερης αγορα
΄ δους σηµασι΄ας για την ανα
΄ πτυξη των διαµεθοριακω
΄ ν δραστηριοτη
΄των.
λαιω

(10) Ει΄ναι σκο΄πιµο να εξαιρεθου΄ν απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας οι πιστωτικε΄ς συµβα΄σεις οι
΄ γµατη υποθη
΄κη η
΄ συγκρι΄σιµη ασφα
΄ λεια, καθω
΄ ς και οι συµβα
΄ σεις
οποι΄ες ασφαλι΄ζονται µε εµπρα
΄ σεις του καταναλωτη΄ οι οποι΄ες ΄εχουν συνταχθει΄ µε τη µεσολα
΄στις οποι΄ες περιε΄χονται δηλω
΄ φου (civil law notary) η
΄ αντι΄στοιχου αξιωµατου
΄χου.
βηση συµβολαιογρα
΄ σεις που συνα
΄ πτονται για συνεχη
΄ παροχη
΄ υπηρεσιω
΄ ν, κατα
΄ το α
΄ ρθρο 2, στοιχει΄ο γ),
(11) Οι συµβα
΄ς ΄εχει το δικαι΄ωµα να καταβα
΄λλει µε δο΄σεις το σχετικο΄
στο πλαι΄σιο των οποι΄ων ο καταναλωτη
΄ τη δια
΄ ρκεια της παροχη
΄ς τους, περιλαµβα
΄ νουν, για τους σκοπου
΄ς αυτη
΄ς της οδητι΄µηµα κατα
΄ ασφαλει΄ας σε µηνιαι΄ες δο΄σεις.
γι΄ας, την καταβολη
΄ ν προ(12) Λο΄γω των κινδυ΄νων που συνεπα΄γεται για τα οικονοµικα΄ τους συµφε΄ροντα η κατα΄σταση των φυσικω
΄ ν διατα΄ξεων που
σω΄πων που εµφανι΄ζονται ως εγγυητε΄ς για τους καταναλωτε΄ς απαιτει΄ται η θε΄σπιση ειδικω
να εξασφαλι΄ζουν επι΄πεδο πληροφο΄ρησης και προστασι΄ας αντι΄στοιχο µε αυτο΄ που προβλε΄πεται για τον
καταναλωτη΄.
(13) Η οδηγι΄α 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 10ης Σεπτεµβρι΄ου 1984, σχετικα΄ µε την παραπλανητικη΄ και
τη συγκριτικη΄ διαφη΄µιση (1) πρε΄πει να εξασφαλι΄ζει προστασι΄α ο΄ταν γι΄νεται µνει΄α αριθµου΄, κο΄στους η΄
΄ σεως. Πρε΄πει, πρα΄γµατι, οι
επιτοκι΄ου σε διαφη΄µιση η΄ σε διαφηµιστικη΄ προσφορα΄ σχετικη΄ µε συ΄µβαση πιστω
εν λο΄γω αριθµοι΄, τα στοιχει΄α κο΄στους η΄ τα επιτο΄κια να συνοδευ΄ονται απο΄ στοιχει΄α υπολογισµου΄ που
καθιστου΄ν δυνατη΄ στον καταναλωτη΄ την εκτι΄µηση αυτη΄ς της πληροφορι΄ας στο πλαι΄σιο του συνο΄λου των
υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ τη συ΄µβαση πι΄στωσης.
(14) Για να διασφαλισθει΄ ο΄τι ο καταναλωτη΄ς θα µπορει΄ να λαµβα΄νει την απο΄φαση΄ του ΄εχοντας πλη΄ρη συνει΄δηση της κατα΄στασης, ει΄ναι αναγκαι΄ο να του παρε΄χεται επαρκη΄ς ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τους ο΄ρους και το
΄ ς επι΄σης σχετικα΄ µε τις υποχρεω
΄ σεις που αναλαµβα΄νει πριν απο΄ τη συ΄ναψη της
κο΄στος της πι΄στωσης, καθω
΄τερη διαφα΄νεια και δυνατο΄συµβα΄σεως πι΄στωσης. Προκειµε΄νου να υπα΄ρχει ΄οσο το δυνατο΄ν µεγαλυ
΄γκρισης των προσφορω΄ν, η πληροφο΄ρηση αυτη΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄νει ιδι΄ως και στοιχει΄α
τητα συ
΄ µε το ετη
΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο που υπολογι΄ζεται µε τον ΄διο
΄νολο
σχετικα
ι
τρο΄πο στο συ
της ΕΕ.
΄ν τις συµβατικε΄ς τους
(15) Καταναλωτε΄ς και εγγυητε΄ς οφει΄λουν να ει΄ναι προσεκτικοι΄ και να τηρου
΄ σεις.
υποχρεω
΄ σεις για
(16) Οι ο΄ροι που προβλε΄πονται σε συ΄µβαση πι΄στωσης ενδε΄χεται να ει΄ναι δυσµενει΄ς σε ορισµε΄νες περιπτω
΄πων, θα πρε΄πει να επιτον καταναλωτη΄. Με τη θε΄σπιση ορισµε΄νων προϋποθε΄σεων ως ελαχι΄στων προτυ
τευχθει΄ η βελτι΄ωση του βαθµου΄ προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν. Η συ΄µβαση πι΄στωσης θα πρε΄πει να επιβε΄ νει και να συµπληρω
΄ νει τις πληροφορι΄ες που ΄εχουν δοθει΄ πριν απο΄ τη συ΄ναψη΄ της, ενδεχοµε΄νως µε τη
βαιω
΄µβασης.
βοη΄θεια πι΄νακα χρεωλυσι΄ων και µε τη µνει΄α των εξο΄δων σε περι΄πτωση µη εκτε΄λεσης της συ
΄ σεων α΄σκησης του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης σε ορισµε΄νους τοµει΄ς ει΄ναι
(17) Για την προσε΄γγιση των διατυπω
΄ ρησης α΄νευ ποινη΄ς και χωρι΄ς υποχρε΄ωση αιτιολο΄γησης, υπο΄
αναγκαι΄ο να προβλεφθει΄ το δικαι΄ωµα υπαναχω
συνθη΄κες παρεµφερει΄ς µε εκει΄νες που προβλε΄πει η οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου, της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την εξ αποστα΄σεως εµπορι΄α χρηµατοοικονοµι΄ ν υπηρεσιω
΄ ν προς τους καταναλωτε΄ς και την τροποποι΄ηση των οδηγιω
΄ ν 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου,
κω
97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (2).
(1) ΕΕ L 250 της 19.9.1984, σ. 17. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 18).
(2) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
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(18) Προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η εδραι΄ωση και η λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και να διασφαλισθει΄
υψηλο΄ς βαθµο΄ς προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν στο συ΄νολο της Κοινο΄τητας, θα πρε΄πει να θεσπισθει΄
΄ η δυνατο΄τητα συ
΄γκρισης του πραγµατικου
΄ επιτοκι΄ου σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Βεβαι΄ως,
τελικα
΄ την τελευται΄α τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 87/102/ΕΟΚ µε την οδηγι΄α 98/7/ΕΚ (1) καθορι΄κατα
΄πος για τον υπολογισµο
΄ του ετησι΄ου πραγµατικου
΄ επιτοκι΄ου.
στηκε ενιαι΄ος µαθηµατικο΄ς τυ
΄σο, τα στοιχει΄α σχετικα
΄ µε τα πραγµατικα
΄ επιτο΄κια δεν ει΄ναι συγκρι΄σιµα σε επι΄πεδο ΕΕ,
Ωστο
΄ τη µε΄λη λαµβα
΄ νονται υπο
΄ψη διαφορετικοι΄ παρα
΄ γοντες κο΄στους στον
διο΄τι σε ορισµε΄να κρα
΄. Ει΄ναι, εποµε΄νως, αναγκαι΄ο, να οριστει΄ σαφω
΄ ς η ΄εννοια του «συνολικου
΄ κο΄στους
υπολογισµο
΄το θα πρε΄πει να αφορα
΄ αποκλειστικα
΄ το κο΄στος που
της πι΄στης για τον καταναλωτη΄». Και του
΄ λλει η
΄ µπορει΄ να επηρεα
΄ ζει ο ΄διος
επιβα
ι
ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας. Το κο΄στος που συνδε΄εται µε τη
΄ναψη ασφα
΄ λειας θα πρε΄πει να συνυπολογι΄ζεται στο συνολικο΄ κο΄στος µο΄νον εφο΄σον ο κατασυ
΄ς ει΄ναι υποχρεωµε΄νος να συνα
΄ ψει την ασφα
΄ λεια αυτη
΄.
ναλωτη
΄ νει τις υποχρεω
΄ σεις του πριν καταστου΄ν
(19) Ο καταναλωτη΄ς θα πρε΄πει να ΄εχει τη δυνατο΄τητα να εκπληρω
ληξιπρο΄θεσµες. Σε περι΄πτωση µερικη΄ς προ΄ωρης εξο΄φλησης ει΄τε σε περι΄πτωση ολικη΄ς εξο΄φλησης ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας µπορει΄ να αξιω΄σει ευ΄λογη και αντικειµενικη΄ αποζηµι΄ωση.
΄ ν που αποκτη΄θηκαν στο πλαι΄σιο συµφωνι΄ας πι΄στωσης, µπορει΄ να
(20) Εα΄ν ο προµηθευτη΄ς αγαθω΄ν η΄ υπηρεσιω
΄ µατα ΄εναντι του
θεωρηθει΄ ως µεσι΄της πι΄στωσης, ο καταναλωτη΄ς πρε΄πει να µπορει΄ να ΄εχει τα ΄δια
ι
δικαιω
΄ συµβατικα
΄ του δικαιω
΄ µατα ΄εναντι του προµηθευτη΄ αγαθω΄ν η΄
πιστωτικου΄ φορε΄α ΄οπως τα κανονικα
΄ ν.
υπηρεσιω
΄ ελα
΄χιστα προ΄τυπα ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται για τη
(21) Πρε΄πει να δηµιουργηθου΄ν κοινοτικα
΄ ς δυσανα΄λογες, θα
µη εκτε΄λεση συµβα΄σεων πι΄στωσης. Συγκεκριµε΄να, ορισµε΄νες ενε΄ργειες ει΄σπραξης εµφανω
΄νοµες.
πρε΄πει να θεωρου΄νται παρα
(22) Οι συµβα΄σεις πι΄στωσης η΄ εγγυ΄ησης δεν πρε΄πει να παρεκκλι΄νουν, εις βα΄ρος του καταναλωτη΄ η΄ του εγγυητη΄,
απο΄ τις διατα΄ξεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας που θε΄τουν σε εφαρµογη΄ την παρου΄σα οδηγι΄α η΄ αντιστοιχου΄ν σ’
αυτη΄ν.
΄ δη δικαιω
΄ µατα καθω΄ς και τις αρχε΄ς που αναγνωρι΄ζονται κυρι΄ως µε
(23) Η παρου΄σα οδηγι΄α σε΄βεται τα θεµελιω
΄ ν δικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Ειδικο΄τερα, η παρου΄σα οδηγι΄α ΄εχει ως στο΄χο
τον Χα΄ρτη θεµελιωδω
να εξασφαλι΄σει την πλη΄ρη τη΄ρηση των κανο΄νων για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα,
για το δικαι΄ωµα ιδιοκτησι΄ας, την απαγο΄ρευση των διακρι΄σεων, την προστασι΄α της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς και
την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν κατ’ εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 8, 17, 21, 33 και 38 του χα΄ρτη.
΄πων
(24) ∆εδοµε΄νου ο΄τι ο στο΄χος της παρου΄σας οδηγι΄ας, δηλαδη΄ η θε΄σπιση κανο΄νων περι΄ ελαχι΄στων προτυ
΄ σεις που χορηγου΄νται στους καταναλωτε΄ς, δεν µπορει΄ να επιτευχθει΄ επαρκω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη
για τις πιστω
µε΄λη και µπορει΄ εποµε΄νως να επιτευχθει΄ καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα,
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της ανα΄ νεται στο ΄ιδιο α΄ρθρο, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για
λογικο΄τητας, ο΄πως διατυπω
΄ ν.
την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω
΄ ς πρε΄πει να διαγραφει΄ και να αντικατασταθει΄ η οδηγι΄α 87/102/ΕΟΚ,
(25) Συνεπω

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπο΄ς
΄ ν, στην αποφυγη
΄ της
Η παρου΄σα οδηγι΄α αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση της προστασι΄ας των καταναλωτω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των
υπερχρε΄ωσης και στη βε΄λτιστη εναρµο΄νιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ σεων που χορηγου΄νται σε καταναλωτε΄ς καθω
΄ ς και τις συµβα΄σεις
κρατω΄ν µελω΄ν που διε΄πουν τις συµβα΄σεις πιστω
εγγυ΄ησης που συνα΄πτουν οι καταναλωτε΄ς.
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 16ης Φεβρουαρι΄ου 1998, σχετικα
΄
(1) Οδηγι΄α 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοιµε την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 87/102/ΕΟΚ για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω
΄ ν διατα
΄ ξεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που διε΄πουν την καταναλωτικη΄ πι΄στη (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 17).
κητικω

30.4.2004

30.4.2004
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Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Κατα΄ την ΄εννοια της παρου΄σας οδηγι΄ας:
α)

«καταναλωτη΄ς»: ει΄ναι κα΄θε φυσικο΄ προ΄σωπο το οποι΄ο, µε τις δικαιοπραξι΄ες που καλυ΄πτει η παρου΄σα οδηγι΄α,
΄ κει σκοπου΄ς που µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν, συνολικα΄ η΄ εν µε΄ρει, α΄σχετοι µε την εµπορικη΄ η΄ επαγγελµαεπιδιω
τικη΄ δραστηριο΄τητα΄ του·

β)

΄«πιστωτικο΄ς φορε΄ας»: ει΄ναι κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που χορηγει΄ η΄ δεσµευ΄εται να χορηγη΄σει πιστω
΄ γγελµα·
σεις κατ’ επα

γ)

«συ΄µβαση πι΄στωσης»: ει΄ναι η συ΄µβαση δυνα΄µει της οποι΄ας πιστωτικο΄ς φορε΄ας χορηγει΄ η΄ υπο΄σχεται να χορη΄ς σε καταναλωτη΄ πι΄στωση µε τη µορφη΄ προθεσµι΄ας πληρωµη΄ς, δανει΄ου η΄ οποιασδη΄ποτε
γη΄σει ΄εναντι αµοιβη
α΄λλης παρο΄µοιας χρηµατοδοτικη΄ς διευκο΄λυνσης. Οι συµβα΄σεις που συνα΄πτονται για τη συνεχη΄ παροχη΄ υπη΄ ν ΄διας
΄σης και ποσο
΄τητας, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες ο καταναλωτη΄ς ΄εχει το δικαι΄ωµα
΄ ν και αγαθω
ρεσιω
ι
φυ
΄ ς και οι συµβα
΄ σεις
να καταβα΄λλει µε δο΄σεις το σχετικο΄ τι΄µηµα κατα΄ τη δια΄ρκεια της παροχη΄ς τους, καθω
΄ δηµο΄σιες) που συνα
΄ πτονται για τη συνεχη
΄ παροχη
΄ υπηρεσιω
΄ ν, δεν θεωρου΄νται ως
(ιδιωτικε΄ς η
συµβα΄σεις πι΄στωσης κατα΄ την ΄εννοια της παρου΄σας οδηγι΄ας·

δ)

«µεσι΄της πιστω΄σεων»: ει΄ναι κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που, ΄εναντι αµοιβη΄ς, ασκει΄ δραστηριο΄τητα
διαµεσολα΄βησης στο πλαι΄σιο της οποι΄ας προβα΄λλει η΄ προτει΄νει συµβα΄σεις πι΄στωσης, εκτελει΄ τις α΄λλες προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες για τη συ΄ναψη΄ τους η΄ τις συνα΄πτει· η αµοιβη΄ µπορει΄ να ει΄ναι χρηµατικη΄, η΄ να ΄εχει
οποιαδη΄ποτε α΄λλη µορφη΄ συµφωνηθε΄ντος οικονοµικου΄ πλεονεκτη΄µατος·

ε)

΄ σεων»: ει΄ναι η προσφορα
΄ , προ΄ταση η
΄ εκτε΄λεση α
΄λλων προπαρασκευαστικω
΄ν
«Μεσιτει΄α πιστω
΄ ν για τη συ
΄ναψη συµβα
΄ σεων πι΄στωσης η
΄ η διεκπεραι΄ωση της συ
΄ναψης συµβα
΄σεων
εργασιω
πι΄στωσης·

΄µβαση που συνδε΄εται µε πιστωτικη
΄ συ
΄µβαση, κατα
΄ την οποι΄α ΄ενας
στ) «συ΄µβαση εγγυ΄ησης»: ει΄ναι συ
΄ς εγγυα
΄ ται την εκτε΄λεση πιστωτικη
΄ς συ
΄µβασης, που εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη
΄ς της
εγγυητη
΄σας οδηγι΄ας, η οποι΄α συνη
΄φθη µε ΄εναν καταναλωτη΄·
παρου
ζ)

΄ συ
΄µβαση που ΄εχει
«εγγυητη΄ς»: ει΄ναι ο καταναλωτη΄ς που συνα΄πτει συ΄µβαση εγγυ΄ησης για πιστωτικη
΄ ψει τρι΄τος·
συνα

η)

«συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης για τον καταναλωτη΄»: ει΄ναι το συ΄νολο των επιβαρυ΄νσεων, συµπεριλαµβα΄ ν και φο΄ρων, τις οποι΄ες καλει΄ται να πληρω
΄ ν το΄κων, προµηθειω
΄ σει ο καταναλωτη΄ς
νοµε΄νων των χρεωστικω
΄ την εκτε΄λεση πιστωτικη
΄ς συ
΄µβασης, και τις οποι΄ες ο πιστωτικο΄ς
στον πιστωτικο΄ φορε΄α κατα
΄ τη στιγµη
΄ της συ
΄ναψης της συ
΄µβασης, µε εξαι΄ρεση τα ΄εξοδα που απαιφορε΄ας γνωρι΄ζει κατα
΄νται απο΄ τον καταναλωτη΄ κατα
΄ τη συ
΄ναψη συ
΄µβασης πι΄στωσης απο΄ α
΄ λλα προ΄σωπα εκτο΄ς
του
΄ φορε΄α, κυρι΄ως απο΄ τον συµβολαιογρα
΄ φο, την εφορι΄α, το υποθηκοφυλακει΄ο και
του πιστωτικου
΄ λλονται απο΄ τις αρµο΄διες για την καταχω
΄ ριση και την εµπρα
΄ γµατη
εν γε΄νει τα ΄εξοδα που επιβα
΄ λεια αρχε΄ς·
ασφα

θ)

΄σιο επιτο΄κιο που εξισω
΄ νει, σε ετη
΄σια βα
΄ ση, την
«συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο»: ει΄ναι το ετη
΄ αξι΄α του συνο΄λου των τρεχουσω
΄ν η
΄ µελλοντικω
΄ ν υποχρεω
΄ σεων (αναλη΄ψεων πιστω
΄πραγµατικη
΄σεων και επιβαρυ
΄νσεων) που ΄εχουν συµφωνηθει΄ απο΄ τον πιστωτικο΄ φορε΄α και τον
σεων, εξοφλη
΄ ς και των συνδεδεµε΄νων πρα
΄ξεων·
καταναλωτη΄, καθω

ι)

΄ αξι΄α» ει΄ναι η τιµη΄ αγορα΄ς του χρηµατοδοτου΄µενου αγαθου΄ κατα΄ το χρο΄νο α΄ρσης του
«υπολειµµατικη
΄ µατος προαι΄ρεσης αγορα΄ς η΄ µεταβι΄βασης της κυριο΄τητας·
δικαιω

ια) «ανα΄ληψη πι΄στωσης» ει΄ναι ΄ενα ποσο΄ πι΄στωσης που τι΄θεται στη δια΄θεση του καταναλωτη΄ υπο΄ τη µορφη΄
προθεσµι΄ας πληρωµη΄ς, δανει΄ου η΄ οποιασδη΄ποτε α΄λλης παρο΄µοιας χρηµατοδοτικη΄ς διευκο΄λυνσης·
΄ τατο ο΄ριο η΄ το συνολικο΄ ποσο΄ ο΄λων των αναλη΄ψεων πι΄στωσης
ιβ) «συνολικο΄ ποσο΄ της πι΄στωσης» ει΄ναι το ανω
που ει΄ναι δυνατο΄ να χορηγηθου΄ν·
΄ φως»: ει΄ναι η γραπτη
΄ µορφη
΄ και κα
΄ θε µορφη
΄ µετα
΄ δοσης που επιτρε΄πει στον καταναλωτη΄ και
ιγ) «εγγρα
΄ να αποθηκευ
΄ουν πληροφορι΄ες απευθυνο΄µενες προσωπικα΄ σε αυτου
΄ς, κατα΄ τρο΄πο προστον ασφαλιστη
σπελα΄σιµο για µελλοντικη΄ αναφορα΄ επι΄ χρονικο΄ δια΄στηµα επαρκε΄ς για τους σκοπου΄ς που εξυπηρετου΄ν οι
΄ ν·
πληροφορι΄ες και το οποι΄ο επιτρε΄πει την ακριβη΄ αναπαραγωγη΄ των αποθηκευµε΄νων πληροφοριω
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΄µβαση»: συ
΄µβαση για την προµη
΄θεια εµπορευ
΄µατος η
΄ την παροχη
΄ υπηρεσι΄ας,
ιδ) «συνδεδεµε΄νη συ
΄µβαση πι΄στωσης, εφο΄σον η πι΄στωση εξυπηρετει΄ τη χρηµατοδο΄τηση της
που συνδε΄εται µε συ
΄λλης συ
΄µβασης και εποµε΄νως οι δυ
΄ο συµβα
΄ σεις συνιστου
΄ν µια οικονοµικη
΄ ενο΄τητα. Μπορει΄
α
΄ ενο΄τητα ΄οταν ο προµηθευτη
΄ς η
΄ ο πωλητη
΄ς του εµπορευ
΄µατος
να γι΄νεται λο΄γος για οικονοµικη
΄ ο παρε΄χων την υπηρεσι΄α χρηµατοδοτει΄ ο ΄διος
΄, η
΄ στην περι΄η
ι
την πι΄στωση του καταναλωτη
πτωση χρηµατοδο΄τησης απο΄ τρι΄το, αν ο δανειοδο΄της εξυπηρετει΄ται απο΄ τη συνεργασι΄α των
΄ πων στην προετοιµασι΄α η
΄ τη συ
΄ναψη της συ
΄µβασης πι΄στωσης.
προαναφερθε΄ντων προσω

Άρθρο 3
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1.

Η παρου΄σα οδηγι΄α εφαρµο΄ζεται στις συµβα΄σεις πι΄στωσης.

2.

Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν εφαρµο΄ζεται για:

΄ σεις πι΄στωσης που αφορου
΄ν ποσα
΄ ΄εως 500 ευρω
΄·
α) συµβα
β)

συµβα΄σεις πι΄στωσης που ΄εχουν ως αντικει΄µενο τη χορη΄γηση πι΄στωσης για την κτη΄ση η΄ µετατροπη΄ ακινη΄του
΄ σεις πι΄στωσης οι οποι΄ες
΄ συµβα
του οποι΄ου ο καταναλωτη΄ς ΄εχει η΄ επιθυµει΄ να αποκτη΄σει την κυριο΄τητα, η
΄ λλη ισοδυ
΄ναµη εγγυ΄ηση που χρησιµοποιει΄ται γενικα΄
΄ νονται ει΄τε µε υποθη΄κη επι΄ ακινη΄του ει΄τε µε α
κατοχυρω
για το σκοπο΄ αυτο΄ σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος·

γ)

΄ µεταβι΄βαση της κυριο΄τησυµβα΄σεις µι΄σθωσης µε εξαι΄ρεση εκει΄νες που προβλε΄πουν τη µελλοντικη
΄·
τας στο µισθωτη

΄ σεις χρηµατοδοτικη
΄ς µι΄σθωσης συ
΄µφωνα µε τις οποι΄ες δεν υφι΄σταται υποχρε΄ωση αγορα
΄ς
δ) συµβα
΄ νεται·
του ακινη΄του που µισθω
ε)

συµβα΄σεις πι΄στωσης δυνα΄µει των οποι΄ων ο καταναλωτη΄ς ει΄ναι υποχρεωµε΄νος να εξοφλη΄σει την πι΄στωση
εντο΄ς διαστη΄µατος που δεν υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες χωρι΄ς να καταβα΄λει το΄κους η΄ α΄λλες επιβαρυ΄νσεις·

΄ται ΄ενας απο΄ τους ακο΄λουθους ο΄ρους:
στ) συµβα΄σεις πι΄στωσης στις οποι΄ες πρε΄πει να πληρου
i)

΄ς δραστηριο΄τητας (ιδιωτικη΄ πι΄στωση),
χορηγου΄νται εκτο΄ς του πλαισι΄ου της επαγγελµατικη

ii)

΄νται απο΄ εργοδο
΄τες στους εργαζοµε΄νους τους ως προ΄σθετη παροχη
΄ µε συνολικα΄ ετη΄χορηγου
΄α
΄ τοκα,
σια ποσοστα΄ επιβα΄ρυνσης χαµηλο΄τερα απο΄ εκει΄να που επικρατου΄ν στην αγορα΄ η

iii) δεν προσφε΄ρονται γενικα΄ στο κοινο΄·
ζ)

΄νω των 100 000 ευρω
΄ σε καθαρο΄ ποσο
΄ δανει΄ου, στην περι΄πτωση των συµσυµβα΄σεις πι΄στωσης α
΄ ν συ
΄µβασης κατα
΄ την ΄εννοια του στοιχει΄ου α) πα
΄νω απο΄ το ποσο
΄ του ενο΄ς εκατοµµυρι΄ου
φωνιω
΄ καθαρου
΄ δανει΄ου·
ευρω

΄ σεις στις οποι΄ες περιε΄χονται δηλω
΄ σεις του καταναλωτη
΄ που ΄εχουν συνταχθει΄ µε τη µεσοη) συµβα
΄βηση συµβολαιογρα
΄ φου (civil law notary) η
΄ αντι΄στοιχου αξιωµατου
΄χου η
΄ ει΄ναι αποτε΄λεσµα
λα
΄ η
΄ α
΄ λλης κρατικα
΄ εξουσιοδοτηµε΄νης αρχη΄ς η
΄ ΄εχουν ως αντικει΄΄ ενω
΄ πιον δικαστη
συµβιβασµου
΄ ν παρα
΄ ταση υπα
΄ ρχουσας απαι΄τησης·
µενο την δωρεα
΄ σεις πι΄στωσης βα
΄σει των οποι΄ων ο καταναλωτη
΄ς πρε΄πει να εξοφλη
΄σει την πι΄στωση µε
θ) συµβα
΄ δο΄σεις εντο΄ς δωδεκαµη
΄νου·
τε΄σσερις το πολυ
ι)

΄ σεις ενι΄σχυσης που παρε΄χονται απο΄ το δηµο΄σιο η
΄ κατ’ ανα
΄ θεση του δηµοσι΄ου·
πιστω

΄ σεις βα
΄ σει των οποι΄ων χορηγου
΄νται πιστω
΄ σεις απο΄ πιστωτικα
΄η
΄ χρηµατοδοτικα
΄ ιδρυ
΄µατα
ια) συµβα
΄ χρεωστικω
΄ ν λογαριασµω
΄ ν, εφο΄σον το
΄ προκαταβολω
΄ ν σε τρεχου
΄µενο λογαριασµο΄ η
υπο΄ µορφη
΄ πρε΄πει να επιστραφει΄ µε΄σα σε δια
΄ στηµα τριω
΄ ν µηνω
΄ν η
΄ ΄οταν ζητηθει΄· ωστο
΄σο,
συνολικο΄ ποσο
΄ σεις, εφαρµο΄ζονται τα α
΄ ρθρα 7 και 17.
για τε΄τοιου ει΄δους πιστω
΄ σεις πι΄στωσης που προβλε΄πουν συµφωνι΄α παρα
΄ τασης, εγγυ
΄ησης η
΄ λεπτοµερειω
΄ ν αποπληιβ) συµβα
΄ς δανει΄ων σε περι΄πτωση αδυναµι΄ας πληρωµη
΄ς, µεταξυ
΄ του πιστωτικου
΄ φορε΄α η
΄ εξουσιορωµη
΄πτη, εα
΄ ν µε αυτο΄ν τον τρο΄πο ει΄ναι δυνατο΄ν να
δοτηµε΄νου απο΄ αυτο΄ν τρι΄του και του πιστολη
΄ διαδικασι΄α και εφο΄σον του
΄το δεν συνεπα
΄ γεται γενικα
΄ επιδει΄νωση των
αποφευχθει΄ δικαστικη
΄ορων για τον καταναλωτη΄·
΄ σεις πι΄στωσης που συνα
΄ πτονται µε εγγυ
΄ηση που καταθε΄τει στον πιστωτικο΄ φορε΄α ο
ιγ) συµβα
΄πτης, εφο΄σον ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας απαιτει΄ την εγγυ
΄ηση αυτη
΄·
πιστολη

30.4.2004

30.4.2004
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΄ σεις οι οποι΄ες παρε΄χουν πι΄στωση µε βα
΄ ση ετη
΄σιο ποσοστο
΄ χρε΄ωσης, υποκει΄ιδ) συνεταιριστικε΄ς ενω
΄ τατο ΄οριο που καθορι΄ζεται στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, η συµµετοχη
΄ στις οποι΄ες επιτρε΄µενο σε ανω
΄ απασχολου
΄νται σε συγκεκριµε΄νη και αυστηρα
΄ καθοριπεται µο΄νο σε προ΄σωπα που διαµε΄νουν η
΄ η
΄ σε εργαζοµε΄νους (και συνταξιου
΄χους) συγκεκριµε΄νου τοµε΄α η
΄ εργοδο
΄τη, η
΄
σµε΄νη περιοχη
΄λλες παρεµφερει΄ς ενω
΄ σεις που επιτρε΄πει η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α.
α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 4
΄µενες πληροφορι΄ες
Απαιτου
΄ σεις για παροχη
΄ πληροφοριω
΄ ν και οι προσυµβατικε΄ς υποχρεω
΄ σεις περιλαµβα
΄ νουν
1.
Οι υποχρεω
΄µιση και τα στοιχει΄α που απαιτου
΄νται για την προσφορα
΄ της πι΄στωσης και το περιεχο΄µενο
τη διαφη
΄µβασης πι΄στωσης.
της συ
΄ και οπτικω
΄ ς διακριτο΄ παρατι΄θενται παγι΄ως, µε τη σειρα
΄ που παρατι΄θενται,
2.
Με τρο΄πο εποπτικο
΄σιο επιτο΄κιο, η συµφωνηθει΄σα δια
΄ ρκεια της πι΄στωσης, ο αριθµο΄ς και το υ
΄ψος των
το πραγµατικο΄ ετη
΄ ς και το συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης (Infobox).
µηνιαι΄ων δο΄σεων, καθω
΄ µε τα τε΄λη, τις λεπτοµε΄ρειες αποπληρωµη
΄ς, ενδεχο΄µε3.
Προ΄σθετες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως σχετικα
΄.
΄µενες πληρωµε΄ς η
΄ ποσοστα
΄ , µπορου
΄ν να δι΄νονται ξεχωριστα
νες απαιτου
΄ρκεια στην αρχη
΄
Όταν προσφε΄ρεται χαµηλο΄τερο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο για περιορισµε΄νη χρονικη΄ δια
΄µβασης πι΄στωσης, η διαφη
΄µιση παρουσια
΄ ζει το συνολικο΄ ετη
΄σιο επιτο΄κιο που υπολογι΄ζεται µε
της συ
΄ ση το πραγµατικο΄ χρεωστικο΄ επιτο΄κιο υ
΄στερα απο΄ αυτη
΄ την περιορισµε΄νη χρονικη΄ περι΄οδο.
βα
4.

΄ ν δεν ισχυ
΄ει:
Η υποχρε΄ωση µνει΄ας των παγι΄ων πληροφοριω



΄γιες πληροφορι΄ες της παραγρα
΄ φου 2 δεν µπορει΄ να καθοριστει΄ γενικα
΄η
΄
εφο΄σον µι΄α απο΄ τις πα
΄ ν οι συγκεκριµε΄νοι ΄οροι της πι΄στωσης δεν παρε΄χονται γενικα
΄ σε ΄ολους τους πιστολη
΄πτες·
εα
΄ ν χρειαστει΄, να δι΄νονται αντιπροσωπευτικα
΄ παραδει΄γµατα για το πραγµαπρε΄πει, ωστο΄σο, εα
΄σιο επιτο΄κιο·
τικο΄ ετη



΄ σεις πιστωτικω
΄ ν καρτω
΄ ν·
στις συµβα



΄ χαρακτη
΄ρα διαφη
΄µιση που δεν διατυπω
΄ νει συγκεκριµε΄νες προσφορε΄ς πιστω
΄ σεων.
σε γενικου
Άρθρο 5
∆ιαφη΄µιση

Με την επιφυ΄λαξη της οδηγι΄ας 84/450/ΕΟΚ, κα΄θε διαφη΄µιση η΄ προσφορα΄ που διατι΄θεται σε εµπορικα΄ καταστη΄µατα και η οποι΄α περιλαµβα΄νει πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε συµβα΄σεις πι΄στωσης, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ το χρεωστικο΄
΄ νεται
επιτο΄κιο, το συνολικο΄ χρεωστικο΄ επιτο΄κιο και το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο, θα πρε΄πει να διατυπω
΄ ν της καλη΄ς πι΄στης που πρε΄πει να διε΄πει τις εµποκατα΄ τρο΄πο σαφη΄ και κατανοητο΄, τηρουµε΄νων ιδι΄ως των αρχω
΄νεια.
΄ ν αυτω΄ν θα πρε΄πει να διαφαι΄νεται µε σαφη
ρικε΄ς συναλλαγε΄ς. Ο εµπορικο΄ς σκοπο΄ς των πληροφοριω
Άρθρο 6
΄θυνη χορη
΄γηση και λη
΄ψη πι΄στωσης
Υπευ
΄ σεων, και ο καταναλωτη΄ς υποχρεου
΄νται να
1.
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας, ενδεχοµε΄νως ο µεσι΄της πιστω
΄γηση πι΄στωσης περι΄ν τη βασικη΄ αρχη
΄ της υπευ
΄θυνης χορη
΄γησης πι΄στωσης. Η υπευ
΄θυνη χορη
τηρου
΄ νει την εκπλη
΄ρωση των υποχρεω
΄ σεων πληροφο
΄ρησης απο΄ τον πιστωτικο΄ φορε΄α και τον καταλαµβα
΄ πριν απο΄ τη συ
΄ναψη της πι΄στωσης, καθω
΄ ς και τον ΄ελεγχο φερεγγυο΄τητας που πρε΄πει να
ναλωτη
΄ ση τις παρεχο΄µενες πληροφορι΄ες.
διενεργει΄ ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας µε βα
΄ται να ενηµερω
΄ νει τις πληροφορι΄ες
Σε περι΄πτωση µο΄νιµης πι΄στωσης, ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας υποχρεου
΄ πριν απο΄ κα
΄ θε τροποποι΄ηση των ΄ορων της συ
΄µβασης πι΄στωσης.
του για τον καταναλωτη
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΄ναψη της πι΄στωσης, ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας παρε΄χει σαφη
΄ και κατανοητη΄ ενηµε΄2.
Πριν απο΄ τη συ
ρωση για:
α)

τις ζητου΄µενες εγγυη΄σεις και ασφα΄λειες·

β)

΄ σεως·
τη δια΄ρκεια της συ΄µβασης πιστω

γ)

το ποσο΄, τον αριθµο΄ και την περιοδικο΄τητα των πληρωµω΄ν που πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν, ει δυνατο΄ν
΄ν προγρα
΄µµατος πληρωµω
΄ ν·
υπο΄ µορφη

δ)

΄ νες τις οποι΄ες ο καταναλωτη΄ς οφει΄λει να εξοφλη΄σει ο΄ταν συνα΄πτει µι΄α συ΄µτις συµπληρωµατικε΄ς δαπα
΄ ν ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας γνωρι΄ζει το υ
΄ψος τους, και ειδικο΄τερα τους φο΄ρους, τα
βαση πι΄στωσης, εα
΄νουν
διοικητικα΄ ΄εξοδα, και τα ΄εξοδα πραγµατογνωµοσυ΄νης για τις ζητου΄µενες εγγυη΄σεις που επιβαρυ
΄ για την πι΄στωση,
τον πιστωτικο΄ φορε΄α, ενδεχοµε΄νως το κο΄στος ανοι΄γµατος νε΄ου λογαριασµου
΄φονται το΄σο οι πληρωµε΄ς ΄οσο και οι πιστω
΄ σεις, καθω
΄ ς επι΄σης ενδεχο΄µενα
στον οποι΄ο να εγγρα
΄ τη διαθεσιµο΄τητα κα
΄ ρτας η
΄α
΄ λλου µε΄σου πληρωµη
΄ς το οποι΄ο
στοιχει΄α κο΄στους απο΄ τη χρη΄ση η
΄ ν ΄οσο και τη λη
΄ψη πιστω
΄ σεων, καθω
΄ ς και το
επιτρε΄πει το΄σο την πραγµατοποι΄ηση πληρωµω
΄ ν γενικο΄τερα·
κο΄στος των πληρωµω

ε)

΄ συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 2, στοιχει΄ο η)·
το συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης για τον καταναλωτη

στ) ενδεχοµε΄νως, την τιµη΄ τοις µετρητοι΄ς του χρηµατοδοτου΄µενου αγαθου΄ η΄ υπηρεσι΄ας·
ζ)

΄ ς και ενδεχοµε΄ενδεχοµε΄νως, το χρεωστικο΄ επιτο΄κιο, τους ο΄ρους που ισχυ΄ουν για το επιτο΄κιο αυτο΄, καθω
΄ ν υπα
΄ ρχουν, η΄ επιτο΄κιο αναφορα΄ς που αναφε΄ρεται στο αρχικο΄ χρεωστικο΄ επιτο΄κιο, καθω
΄ς
νως δει΄κτες, εα
και τις περιο΄δους, τους ο΄ρους και τις διαδικασι΄ες διακυ΄µανσης·

η)

το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο·

θ)

΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης·
την προθεσµι΄α και τη διαδικασι΄α για την α΄σκηση του δικαιω

ι)

΄ τη στιγµη
΄ της χορη
΄γησης των
τις λεπτοµε΄ρειες εξο΄φλησης, τους το΄κους καθυστε΄ρησης κατα
΄ ν, καθω
΄ ς και τις λεπτοµε΄ρειες για την προσαρµογη
΄ τους, και τα ΄εξοδα σε περι΄πληροφοριω
΄ αιτι΄α.
πτωση µη εκτε΄λεσης ανα

΄ σεις που προβλε΄πει το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 3 της οδηγι΄ας 2002/65/ΕΚ, στις πληροφορι΄ες αυτε΄ς
Στις περιπτω
πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται οι πληροφορι΄ες που προβλε΄πουν τα στοιχει΄α γ), ε) και η) της παρου΄σας παραγρα΄φου.
΄ρησης συ
΄µφωνα µε την παρου
΄σα παρα
΄ γραφο µπορει΄ να εκπληρωθει΄ επι΄σης
Η υποχρε΄ωση πληροφο
΄ λληλα συµπληρωµε΄νου σχεδι΄ου συ
΄µβασης συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 9.
µε την εγχει΄ριση κατα
3.
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας και, ενδεχοµε΄νως, ο µεσι΄της πιστω΄σεων αναζητου΄ν, µεταξυ΄ των συµβα΄σεων πι΄στωσης
που προσφε΄ρουν η΄ για τις οποι΄ες συνη΄θως διαµεσολαβου΄ν, το ει΄δος και το συνολικο΄ ποσο΄ της πι΄στωσης που
ανταποκρι΄νονται καλυ΄τερα στις ανα΄γκες του καταναλωτη΄, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την οικονοµικη΄ κατα΄σταση του
καταναλωτη΄, τα πλεονεκτη΄µατα και τα µειονεκτη΄µατα που συνδε΄ονται µε το προτεινο΄µενο προϊο΄ν και το σκοπο΄
της πι΄στωσης.
΄ζει τη φερεγγυο΄τητα του καταναλωτη΄ µε βα
΄ ση τις πληροφορι΄ες
4.
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας εξετα
΄νται βα
΄σει της παραγρα
΄ φου 1 και ενδεχοµε΄νως µε τη βοη
΄θεια βα
΄ σης δεδοµε΄νων.
που χορηγου
Άρθρο 7
΄ς πληροφοριω
΄ ν για προκαταβολε΄ς σε τρεχου
΄µενο λογαριασµο΄
Υποχρε΄ωση παροχη
΄µβαση
΄ς του πιστωτικο΄ η
΄ χρηµατοοικονοµικο΄ ΄δρυµα
1.
Ο καταναλωτη΄ς, σε περι΄πτωση συ
ι
για τη
΄γηση πι΄στωσης υπο
΄ µορφη
΄ προκαταβολω
΄ ν σε τρεχου
΄µενο λογαριασµο΄, πρε΄πει να πληροφορει΄χορη
΄ φως πριν απο΄ τη συ
΄ναψη της συ
΄µβασης η
΄ το αργο΄τερο κατα
΄ την υπογραφη
΄ σχετικα
΄ µε:
ται εγγρα


΄ τατο ΄οριο του ποσου
΄ της πι΄στωσης·
το ενδεχο΄µενο ανω



΄ τη συ
΄ναψη της
΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο και το κο΄στος που υπολογι΄ζεται κατα
το συνολικο΄ ετη
΄µβασης, καθω
΄ ς επι΄σης τις προϋποθε΄σεις υπο
΄ τις οποι΄ες αυτα
΄ µπορου
΄ν να µεταβληθου
΄ν·
συ



΄ς της συµβατικη
΄ς σχε΄σης.
τις προϋποθε΄σεις και τη διαδικασι΄α διακοπη

΄ τη δια
΄ ρκεια ισχυ
΄ος της συ
΄µβασης ο καταναλωτη΄ς πρε΄πει να ενηµερω
΄ νεται αµε΄2.
Επι΄σης, κατα
΄ θε αλλαγη
΄ του συνολικου
΄ ετη
΄σιου πραγµατικου
΄ επιτοκι΄ου και του καταλογιζο΄µενου
σως για κα
΄α
΄ λλης µορφη
΄ς
΄ µπορει΄ να γι΄νεται υπο΄ µορφη
΄ ανα
΄ λυσης λογαριασµου
΄η
κο΄στους. Η ενηµε΄ρωση αυτη
΄ς απο΄ τα κρα
΄ τη µε΄λη.
αποδεκτη
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΄ τη µε΄λη στα οποι΄α επιτρε΄πονται οι σιωπηρα
΄ αποδεκτε΄ς υπεραναλη
΄ψεις, το εκα
΄ στοτε
3.
Στα κρα
΄ τος µε΄λος µεριµνα
΄ω
΄ στε οι καταναλωτε΄ς να ενηµερω
΄ νονται για το ετη
΄σιο επιτο΄κιο και το κατακρα
΄ ς επι΄σης για κα
΄ θε σχετικη
΄ µεταβολη
΄, ΄οταν ο λογαριασµο΄ς παραµε΄νει σε
λογιζο΄µενο κο΄στος καθω
΄ στηµα περισσο΄τερο απο΄ τρεις µη
΄νες.
παθητικο΄ επι΄ χρονικο΄ δια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 8
΄ σεις δεδοµε΄νων
Βα
΄ τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι η προ΄σβαση στις βα
΄ σεις δεδοµε΄νων στην περι΄πτωση διασυ1.
Τα κρα
΄ τος µε΄λος απο΄ α
΄ λλο κρα
΄ τος µε΄λος θα γι΄νεται µε τους ΄διους
΄ορους
΄ ν πιστω
΄ σεων προς ΄ενα κρα
ι
νοριακω
΄ουν για επιχειρη΄σεις και φυσικα
΄ προ΄σωπα αυτου
΄ του κρα
΄τους µε΄λους.
που ισχυ
΄ς και, ενδεχοµε΄νως ο εγγυητη
΄ς ενηµερω
΄ νονται χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και δωρεα
΄ ν,
2.
Ο καταναλωτη
΄ µε το αποτε΄λεσµα οποιασδη
΄ποτε αναζη
΄τησης στοιχει΄ων.
σχετικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Άρθρο 9
Πληροφορι΄ες που πρε΄πει να αναφε΄ρονται στη συ΄µβαση πι΄στωσης η΄ εγγυ΄ησης
1.

΄ ς.
΄ ς και οι συµβα΄σεις εγγυ΄ησης καταρτι΄ζονται γραπτω
Οι συµβα΄σεις πι΄στωσης καθω

΄ σεων, λαµβα΄νουν ΄ενα
Όλα τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, συµπεριλαµβανοµε΄νου του εγγυητη΄ και του µεσι΄τη πιστω
αντι΄τυπο της συ΄µβασης πι΄στωσης.
΄ νονται πληροφορι΄ες σχετικα
΄ µε την προ΄σβαση σε εξω
΄ ρυθ΄ δικες διαδικασι΄ες η
Στις συµβα΄σεις περιλαµβα
΄ν ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας η
΄ ο µεσι΄της πιστω
΄ σεων
µι΄σεις καταγγελι΄ας και τις σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες, εα
συµµετε΄χουν σε τε΄τοιες διαδικασι΄ες.
΄ ρθρου 6, παρα
΄ γραφος 2, να
2.
Στη συ΄µβαση πι΄στωσης πρε΄πει, εκτο΄ς απο΄ τις πληροφορι΄ες του α
΄ονται επι΄σης:
µνηµονευ
α)

΄ ς και τα στοιχει΄α και τη διευ΄θυνση
τα στοιχει΄α ταυτο΄τητας και τη διευ΄θυνση των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν καθω
΄ σεων·
του διαµεσολαβου΄ντος µεσι΄τη πιστω

β)

΄σταση των στοιχει΄ων κο΄στους ανα
΄ ει΄δος και, ενδεχοµε΄νως, υ
΄ψος, που δεν περιλαµβα΄νονται στον
κατα
΄λλονται απο΄ τον
υπολογισµο΄ του συνολικου΄ ετη΄σιου πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου αλλα΄ πρε΄πει να καταβα
καταναλωτη΄ στον πιστωτικο΄ φορε΄α, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, ιδι΄ως οι προµη΄θειες δε΄σµευσης κεφαλαι΄ου,
τα ΄εξοδα µη εγκεκριµε΄νης υπε΄ρβασης του συνολικου΄ ποσου΄ της πι΄στωσης, τα ΄εξοδα σε περι΄πτωση προ΄΄ν ΄εξοδα µη εκτε΄λεσης·
ωρης εξο΄φλησης και τα κατ’ αποκοπη

΄ σκηση του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης·
γ) η διαδικασι΄α που θα πρε΄πει να ακολουθει΄ται για την α
δ)
3.

΄ χιστον ανα
΄ ει΄δος, για την προ΄ωρη εξο΄φληση.
η διαδικασι΄α και το κο΄στος, τουλα
΄µβαση εγγυ΄ησης αναφε΄ρει το µε΄γιστο εγγυηµε΄νο ποσο
΄.
Η συ
Άρθρο 10
΄ ρησης
∆ικαι΄ωµα υπαναχω

΄ ν ηµερω
΄ ν για να υπαναχωρη΄σει απο΄ την
1.
Ο καταναλωτη΄ς διαθε΄τει προθεσµι΄α δεκατεσσα΄ρων ηµερολογιακω
αποδοχη΄ της συ΄µβαση πι΄στωσης χωρι΄ς να αναφε΄ρει τους λο΄γους.
Η προθεσµι΄α αυτη΄ αρχι΄ζει απο΄ την ηµε΄ρα κατα΄ την οποι΄α διαβιβα΄ζεται στον καταναλωτη΄ αντι΄τυπο της συναφθει΄σας συ΄µβασης πι΄στωσης.
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΄ ρηση στον πιστωτικο΄ φορε΄α πριν απο΄ τη λη΄ξη της
2.
Ο καταναλωτη΄ς πρε΄πει να κοινοποιη΄σει την υπαναχω
προθεσµι΄ας που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1 και συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε την απο΄δειξη. Η
προθεσµι΄α θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει τηρηθει΄ εα΄ν η ειδοποι΄ηση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ΄εχει υποβληθει΄ σε χαρτι΄ η΄ σε
α΄λλο σταθερο΄ µε΄σο που τι΄θεται στη δια΄θεση του πιστωτικου΄ φορε΄α και στο οποι΄ο ο τελευται΄ος ΄εχει προ΄σβαση,
αποσταλει΄ πριν απο΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας.
΄ την α
΄σκηση του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ ρησης ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας γνωστοποιει΄ στον κατα3.
Μετα
΄, γραπτω
΄ς η
΄ σε α
΄λλο σταθερο΄ µε΄σο, για τα ποσα
΄ που πρε΄πει να επιστρε΄ψει, συµπεριλαµβαναλωτη
΄ ληψης της πι΄στωσης. Οι οφειλο΄µενοι το΄κοι
νοµε΄νων των το΄κων που οφει΄λονται για την περι΄οδο ανα
υπολογι΄ζονται βα΄σει του συµφωνηθε΄ντος συνολικου΄ ετη΄σιου πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου. Καµι΄α α΄λλη αποζηµι΄ωση δεν
΄σκησης του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
΄ς πληρω
΄ νει στον
΄ ρησης. Ο καταναλωτη
µπορει΄ να απαιτηθει΄ λο΄γω της α
΄ που του ΄εχουν γνωστοποιηθει΄ βα
΄σει της παραγρα
΄ φου αυτη
΄ς. Οποιαδη΄ποτε
πιστωτικο΄ φορε΄α τα ποσα
προκαταβολη΄ ΄εχει καταβληθει΄ απο΄ τον καταναλωτη΄ δυνα΄µει της συ΄µβασης πι΄στωσης πρε΄πει να επιστρε΄φεται ανυπερθε΄τως στον καταναλωτη΄.
΄µβαση πι΄στωσης ΄εχει συναφθει΄ εκτο΄ς εµπορικω
΄ ν καταστηµα
΄των κατα
΄ την ΄εννοια
4.
Όταν η συ
΄ την παροχη
΄ αγαθω
΄ν η
΄ υπηρεσιω
΄ ν, το δικαι΄ωµα
΄ρθρου 1 της οδηγι΄ας 85/577/ΕΟΚ (1) µε σκοπο
του α
΄ ρησης της παραγρα
΄φου 1 ισχυ
΄ει και για τα εν λο΄γω εµπορευ
΄µατα η
΄ υπηρεσι΄ες.
υπαναχω
5.
Οι παρα΄γραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµο΄ζονται σε συµβα΄σεις πι΄στωσης που καλυ΄πτονται απο΄ υποθη΄κη η΄
παρο΄µοια εγγυ΄ηση ου΄τε σε συµβα΄σεις στεγαστικη΄ς πι΄στωσης και σε συµβα΄σεις πι΄στωσης που καταγγε΄λλονται
δυνα΄µει:
α)

του α΄ρθρου 6 της οδηγι΄ας 2002/65/ΕΚ·

β)

του α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος 4, της οδηγι΄ας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
20η΄ς Μαι΅ου 1997 για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν κατα΄ τις εξ αποστα΄σεως συµβα΄σεις (2)·

γ)

του α΄ρθρου 7 της οδηγι΄ας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 26ης Οκτωβρι΄ου 1994 περι΄ της προστασι΄ας των αγοραστω΄ν ως προς ορισµε΄νες πλευρε΄ς των συµβα΄σεων που αφορου΄ν την απο΄κτηση δικαιω΄µατος χρη΄σης ακινη΄των υπο΄ καθεστω΄ς χρονοµεριστικη΄ς µι΄σθωσης (3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Άρθρο 11
Συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο
΄ ακρι΄βεια βα
΄ σει του τυ
΄που
1.
Το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο υπολογι΄ζεται µε µαθηµατικη
΄πτει ο παρα
΄ γοντας αυ
΄ξησης του κεφαλαι΄ου αφου
΄ ΄εχουν συνεκτιµηθει΄ ΄ολες οι
απο΄ τον οποι΄ο προκυ
΄ ν απο΄ την πι΄στωση και τις συνδεδεµε΄νες πρα
΄ξεις µε ΄εναν εκθε΄τη, που εκφρα
΄ ζεται σε
ροε΄ς πληρωµω
ηµε΄ρες δια του 365,325. Η µε΄θοδος εξηγει΄ται στο παρα΄ρτηµα Ι.
΄ ς δια΄φορα παραδει΄γµατα της µεθο΄δου υπολογισµου΄.
Στο παρα΄ρτηµα II παρατι΄θενται ενδεικτικω
2.
Κατα΄ τον υπολογισµο΄ του συνολικου΄ ετη΄σιου πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου, προσδιορι΄ζεται το συνολικο΄ κο΄στος
της πι΄στωσης για τον καταναλωτη΄, χωρι΄ς να συνυπολογι΄ζονται τα ΄εξοδα µε τα οποι΄α επιβαρυ΄νεται ο καταναλωτη΄ς
΄ σεις που τον βαρυ΄νουν βα΄σει της συ΄µβασης πι΄στωσης και
σε περι΄πτωση που παραβει΄ οποιαδη΄ποτε απο΄ τις υποχρεω
΄ ν, ανεξα΄ρτητα
τα επιπλε΄ον της τιµη΄ς αγορα΄ς ΄εξοδα που οφει΄λει να πληρω΄σει κατα΄ την αγορα΄ αγαθω΄ν η΄ υπηρεσιω
΄ σει η΄ τοις µετρητοι΄ς.
απο΄ το αν αγορα΄ζει επι΄ πιστω
Τα ΄εξοδα σχετικα΄ µε την τη΄ρηση του λογαριασµου΄ στον οποι΄ο εγγρα΄φονται ταυτο΄χρονα πρα΄ξεις πληρωµη΄ς και
πι΄στωσης, τα ΄εξοδα σχετικα΄ µε τη χρη΄ση η΄ τη λειτουργι΄α µιας κα΄ρτας η΄ α΄λλου µε΄σου πληρωµη΄ς που επιτρε΄πει
΄ ς και τα ΄εξοδα σχετικα΄ µε πρα΄ξεiς
ταυτο΄χρονα τη διενε΄ργεια πρα΄ξεων πληρωµη΄ς και αναλη΄ψεων πιστω΄σεων καθω
πληρωµω΄ν εν γε΄νει θα θεωρου΄νται ως ΄εξοδα που απορρε΄ουν απο΄ την πι΄στωση, εκτο΄ς εα΄ν τα ΄εξοδα αυτα΄ ει΄ναι
΄ και ΄εχουν προσδιοριστει΄ σαφω
΄ ς και ξεχωριστα΄ στη συ΄µβαση πι΄στωσης η΄ οποιαδη΄ποτε α΄λλη συ΄µπροαιρετικα
βαση η οποι΄α συνα΄πτεται µε τον καταναλωτη΄.
΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, για την προστασι΄α των καταναλωτω
΄ν
(1) Οδηγι΄α 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 20η
΄ τη συ
΄ναψη συµβα
΄ σεων εκτο΄ς εµπορικου
΄ καταστη
΄µατος (ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31).
κατα
(2) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83.
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Οι δαπα΄νες που αφορου΄ν ασφα΄λιστρα πρε΄πει να συµπεριλαµβα΄νονται στο συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης εα΄ν η
΄ προκειµε΄νου να συναφθει΄ η συ
΄µβαση πι΄στωσης.
ασφα΄λεια ει΄ναι υποχρεωτικη
3.
Ο υπολογισµο΄ς του συνολικου΄ ετη΄σιου πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου γι΄νεται βα΄σει της προϋπο΄θεσης ο΄τι η συ΄µβαση πι΄στωσης εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει για ο΄λη τη συµφωνηθει΄σα δια΄ρκεια΄ της και ο΄τι ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας και ο
΄ νουν τις υποχρεω
΄ σεις τους εντο΄ς των προθεσµιω
΄ ν και κατα΄ τις ηµεροµηνι΄ες που ΄εχουν
καταναλωτη΄ς εκπληρω
συµφωνηθει΄.
4.
Για τις συµβα΄σεις πι΄στωσης οι οποι΄ες περιε΄χουν ρη΄τρες δυνα΄µει των οποι΄ων ει΄ναι δυνατο΄ να µεταβληθει΄ το
΄ ση το τελικο΄ επιτο΄κιο που
χρεωστικο΄ επιτο΄κιο, το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο υπολογι΄ζεται µε βα
΄ει στην συ
΄µβαση πι΄στωσης µετα
΄ αυτη
΄ την περιορισµε΄νη δια
΄ ρκεια. Όταν το τελικο΄ επιτο΄κιο δεν
ισχυ
΄σιο επιτο΄κιο µε βα
΄ ση το τυποποιηει΄ναι γνωστο΄, ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας υπολογι΄ζει το συνολικο΄ ετη
΄ τη συ
΄µβαση πι΄στωσης η
΄ για παρο΄µοια.
µε΄νο επιτο΄κιο για αυτη
΄στηµα στην αρχη΄ της πιστωτικη
΄ς συµφωνι΄ας, χαµηΑν προσφε΄ρεται, για περιορισµε΄νο χρονικο΄ δια
΄, το ετη
΄σιο επιτο΄κιο υπολογι΄ζεται µε βα
΄ ση το τελικο΄ επιτο΄κιο
λο΄τερο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο δανεισµου
΄ει για την πιστωτικη
΄ συµφωνι΄α µετα
΄ την περιορισµε΄νη αυτη
΄ περι΄οδο.
που ισχυ
5.
Εφο΄σον απαιτει΄ται, το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο µπορει΄ να υπολογι΄ζεται βα΄σει των ακο΄λουθων
υποθε΄σεων:
α)

εα΄ν µι΄α συ΄µβαση πι΄στωσης δι΄νει στον καταναλωτη΄ τη δυνατο΄τητα ελευ΄θερης επιλογη΄ς ο΄σον αφορα΄ την
ανα΄ληψη πι΄στωσης, θεωρει΄ται ο΄τι πραγµατοποιει΄ται πλη΄ρης και α΄µεση ανα΄ληψη του συνολικου΄ ποσου΄ της
πι΄στωσης,

β)

΄ ν εξοφλη΄σεως ου΄τε συνα΄γεται απο΄ τις ρη΄τρες της συ΄µβασης η΄ απο΄
εα΄ν δεν καθορι΄ζεται πι΄νακας προθεσµιω
τον τρο΄πο εξο΄φλησης της χορηγου΄µενης πι΄στωσης, η δια΄ρκεια της πι΄στωσης θεωρει΄ται ενο΄ς ΄ετους,

΄ σεις πι΄στωσης αορι΄στου διαρκει΄ας, πρε΄πει να λαµβα
΄νεται σταθερο΄ ισοζυ
΄γιο κεφαγ) για συµβα
λαι΄ων,
δ)

εφο΄σον η συ΄µβαση προβλε΄πει περισσο΄τερες απο΄ µι΄α ηµεροµηνι΄ες εξο΄φλησης, εα΄ν δεν ορι΄ζεται α΄λλως, θεωρει΄ται ο΄τι η χορη΄γηση του δανει΄ου και οι εξοφλητικε΄ς πληρωµε΄ς θα διενεργηθου΄ν κατα΄ την εγγυ΄τερη ηµεροµηνι΄α απο΄ εκει΄νες που προβλε΄πονται στην πιστωτικη΄ συ΄µβαση.

6.
Όταν µι΄α συ΄µβαση πι΄στωσης ΄εχει τη µορφη΄ συ΄µβασης µι΄σθωσης µε δικαι΄ωµα προαι΄ρεσης αγορα΄ς και η
συ΄µβαση προβλε΄πει περισσο΄τερες απο΄ µι΄α χρονικε΄ς στιγµε΄ς κατα΄ τις οποι΄ες µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ α΄ρση
΄ µατος προαι΄ρεσης αγορα΄ς, το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο υπολογι΄ζεται για κα΄θε µι΄α απο΄
του δικαιω
αυτε΄ς τις χρονικε΄ς στιγµε΄ς.
΄ νεται αποτελει΄ αντικει΄µενο
Εα΄ν δεν ει΄ναι δυνατο΄ς ο προσδιορισµο΄ς της υπολειµµατικη΄ς αξι΄ας, το αγαθο΄ που µισθω
γραµµικη΄ς απο΄σβεσης, βα΄σει της οποι΄ας η αξι΄α του ισου΄ται µε µηδε΄ν κατα΄ το πε΄ρας της κανονικη΄ς δια΄ρκειας
µι΄σθωσης, που ορι΄ζεται στη συ΄µβαση πι΄στωσης.
Άρθρο 12
Χρεωστικο΄ επιτο΄κιο
1.

Το χρεωστικο΄ επιτο΄κιο ει΄ναι σταθερο΄ η΄ µεταβλητο΄.

2.
Εα΄ν καθοριστου΄ν ΄ενα η΄ περισσο΄τερα σταθερα΄ χρεωστικα΄ επιτο΄κια, αυτα΄ εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της
περιο΄δου που ορι΄ζεται στη συ΄µβαση πι΄στωσης.
3.
Το µεταβλητο΄ χρεωστικο΄ επιτο΄κιο µπορει΄ να µεταβληθει΄ ει΄τε µετα΄ τη λη΄ξη των περιο΄δων που ΄εχουν συµφωνηθει΄ και προβλε΄πονται στη συ΄µβαση πι΄στωσης και στην ΄δια
ι
αναλογι΄α µε τον δει΄κτη η΄ το επιτο΄κιο αναφορα΄ς
΄µφωνα µε α
΄ λλη µε΄θοδο στην οποι΄α συµφωνου
΄ν τα δυ
΄ο µε΄ρη.
που ΄εχει συµφωνηθει΄ ει΄τε συ
4.

΄ φως σχετικα΄ µε οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση του χρεωστικου΄ επιτοκι΄ου.
΄ νεται εγγρα
Ο καταναλωτη΄ς ενηµερω
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 13
Προ΄ωρη εξο΄φληση

΄ σει το συ΄νολο η΄ µε΄ρος των υποχρεω
΄ σεω
΄ ν του απορρε΄ουν απο΄ τη
1.
Ο καταναλωτη΄ς δικαιου΄ται να εκπληρω
΄ πα
΄ σα στιγµη
΄ πριν παρε΄λθει το συµβατικω
΄ς
συ΄µβαση πι΄στωσης πριν να καταστου΄ν ληξιπρο΄θεσµες, ανα
΄ στηµα.
συµφωνηθε΄ν χρονικο΄ δια
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΄ σει αποζηµι΄ωση σε περι΄πτωση ολικη΄ς προ΄ωρης εξο΄φλησης, εκτο΄ς
2.
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας δεν µπορει΄ να αξιω
΄ ν αρχω
΄ ν αποζηµι΄ωση.
και αν προ΄κειται για αντικειµενικη΄, δι΄καιη και υπολογιζο΄µενη βα΄σει των µαθηµατικω
Καµι΄α αποζηµι΄ωση δεν µπορει΄ να απαιτηθει΄:
α)

για τις συµβα΄σεις πι΄στωσης για τις οποι΄ες η περι΄οδος που λαµβα΄νεται υπο΄ψη για τον καθορισµο΄ του χρεωστικου΄ επιτοκι΄ου ει΄ναι κατω΄τερη του ενο΄ς ΄ετους·

β)

εα΄ν η εξο΄φληση πραγµατοποιη΄θηκε µε την εκτε΄λεση συ΄µβασης ασφα΄λειας µε σκοπο΄ τη συµβατικη΄ εγγυ΄ηση
της εξο΄φλησης της πι΄στωσης·

γ)

για τις συµβα΄σεις πι΄στωσης που προβλε΄πουν πληρωµε΄ς εξο΄δων και το΄κων χωρι΄ς απο΄σβεση του κεφαλαι΄ου, µε
την εξαι΄ρεση των συµβα΄σεων πι΄στωσης που προβλε΄πουν την ανασυ΄σταση του κεφαλαι΄ου.
Άρθρο 14
΄ ρηση δικαιωµα΄των
Εκχω

΄ µατα του πιστωτικου΄ φορε΄α απο΄ µι΄α συ΄µβαση πι΄στωσης η΄ µι΄α συ΄µβαση εγγυ΄ησης
Όταν τα δικαιω
τρι΄τον, ο καταναλωτη΄ς και, ενδεχοµε΄νως, ο εγγυητη΄ς δικαιου΄νται να αντιτα΄ξουν ΄εναντι του νε΄ου
απαιτη΄σεων που προκυ΄πτουν απο΄ την εν λο΄γω συ΄µβαση τις ΄διες
ι
εξαιρε΄σεις και ενστα΄σεις που
αρχικου΄ πιστωτη΄, συµπεριλαµβανοµε΄νου του συµψηφισµου΄, εφο΄σον αυτο΄ς επιτρε΄πεται απο΄ τη
οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους.

εκχωρου΄νται σε
δικαιου΄χου των
ει΄χαν κατα΄ του
νοµοθεσι΄α του

΄ νεται για την εκχω
΄ ρηση της συ
΄µβασης σε τρι΄τον.
Ο καταναλωτη΄ς πρε΄πει να ενηµερω
Άρθρο 15
΄ ν και α΄λλων τι΄τλων
Απαγο΄ρευση της χρη΄σης συναλλαγµατικω
Απαγορευ΄εται στον πιστωτικο΄ φορε΄α η΄ στο νε΄ο δικαιου΄χο των απαιτη΄σεων που προκυ΄πτουν απο΄ µι΄α συ΄µβαση
πι΄στωσης η΄ µι΄α συ΄µβαση εγγυ΄ησης να απαιτου΄ν απο΄ τον καταναλωτη΄ η΄ τον εγγυητη΄ η΄ να τους προτει΄νουν να
΄ σεων που ΄εχουν αναλα΄βει
εγγυηθου΄ν µε΄σω µι΄ας συναλλαγµατικη΄ς η΄ ενο΄ς γραµµατι΄ου την εξο΄φληση των υποχρεω
δυνα΄µει της εν λο΄γω συ΄µβασης.
΄ νουν να υπογρα΄ψουν επιταγη΄ που να εγγυα΄ται την ολικη΄ η΄ µερικη΄ εξο΄Επι΄σης, απαγορευ΄εται να τους υποχρεω
φληση του οφειλο΄µενου ποσου΄.
Άρθρο 16
΄ξεις
Συνδεδεµε΄νες πρα
΄ ν ο καταναλωτη΄ς ΄εχει ασκη
΄σει το δικαι΄ωµα ανα
΄ κλησης της αποδοχη
΄ς συ
΄µβασης για την
1.
Εα
΄ δοση εµπορευ
΄µατος η
΄ την παροχη
΄ α
΄ λλης υπηρεσι΄ας απο΄ επιχει΄ρηση, δεν δεσµευ
΄εται πλε΄ον
παρα
΄τε απο΄ την αποδοχη
΄ συ
΄µβασης χορη
΄γησης καταναλωτικου
΄ δανει΄ου που συνδε΄εται µε αυτη
΄ν τη
ου
΄µβαση.
συ
΄ ν ο καταναλωτη΄ς ΄εχει ασκη
΄σει το δικαι΄ωµα ανα
΄ κλησης της αποδοχη
΄ς συ
΄µβασης πι΄στωσης,
2.
Εα
΄εται πλε΄ον ου
΄τε απο΄ την αποδοχη
΄ συνδεδεµε΄νης µε αυτη
΄ν συ
΄µβασης για την παρα
΄ δοση
δεν δεσµευ
΄µατος η
΄ την παροχη
΄α
΄ λλης υπηρεσι΄ας.
εµπορευ
΄µβαση περιλαµβα
΄ νει στοιχει΄α σχετικα
΄ µε τη ρυ
΄θµιση των παραγρα
΄ φων 1 και 2, καθω
΄ς
3.
Η συ
΄ ρησης.
΄ς ΄ορους α
΄ σκησης του δικαιω
΄ µατος υπαναχω
επι΄σης τη διαδικασι΄α και τους ειδικου
4.

Εφο΄σον:

΄σει εµπορευ
΄µατα και υπηρεσι΄ες ο καταναλωτη΄ς συνα
΄ πτει συ
΄µβαση
α) προκειµε΄νου να αγορα
΄η
΄ τον παρε΄χοντα τις υπηρεσι΄ες·
πι΄στωσης µε προ΄σωπο διαφορετικο΄ απο΄ τον προµηθευτη
΄της και ο προµηθευτη
΄ς των αγαθω
΄ν η
΄ υπηρεσιω
΄ ν ΄εχουν προϋπα
΄ ρχουσα συµφωνι΄α,
β) ο πιστοδο
΄ σει της οποι΄ας η πι΄στωση διατι΄θεται απο΄ αυτο΄ν τον πιστωτικο΄ φορε΄α σε πελα
΄ τες αυτου
΄ του
βα
΄ για την αγορα
΄ αγαθω
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν απο΄ τον προµηθευτη
΄ αυτο΄ν·
προµηθευτη

30.4.2004
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΄ το στοιχει΄ο α) καταναλωτη
΄ς λαµβα
΄ νει πι΄στωση δυνα
΄ µει αυτη
΄ς της προϋπα
΄ ρχουσας συµγ) ο κατα
φωνι΄ας· και
΄ η
΄ οι υπηρεσι΄ες που καλυ
΄πτονται απο΄ τη συ
΄µβαση πι΄στωσης δεν παραδι΄δονται η
΄
δ) τα αγαθα
΄ δεν ει΄ναι συ
΄µφωνα µε τη συ
΄µβαση προµη
΄θεια
΄ ς τους,
παραδι΄δονται µο΄νο εν µε΄ρει η
΄σει αποζηµι΄ωση απο΄ τον πιστοδο
΄τη.
Ο καταναλωτη΄ς ΄εχει το δικαι΄ωµα να ζητη
΄ τη µε΄λη καθορι΄ζουν σε ποιο βαθµο΄ και υπο
΄ ποιες συνθη
΄κες ασκει΄ται το δικαι΄ωµα αυτο΄.
Τα κρα
΄ τη µε΄λη λαµβα
΄ νουν µε΄τρα ω
΄ στε το συ
΄στηµα
΄ τους να τει΄νει να διευκολυ
΄νει την ασκηση
Τα κρα
΄ του δικαιω
΄ µατος σε περι΄οδο πε΄ντε ετω
΄ ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α θε΄σης σε ισχυ
΄ της παρου
΄σας
αυτου
οδηγι΄ας.
΄ ρθρο αυτο΄ εφαρµο΄ζεται µε την επιφυ
΄λαξη των διατα
΄ ξεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που προ5.
Το α
΄ σεις στις οποι΄ες ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας θα υπε΄χει αλληλε΄γγυα ευθυ
΄νη για οιαδη
΄ποτε
βλε΄πουν περιστα
΄ σει ο καταναλωτη
΄ς κατα
΄ του προµηθευτη
΄, ΄οταν η αγορα
΄ αγαθω
΄ν η
΄
απαι΄τηση µπορει΄ να διατυπω
΄ ν απο΄ τον προµηθευτη
΄ χρηµατοδοτει΄ται απο΄ συ
΄µβαση πι΄στωσης.
υπηρεσιω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 17
Συ΄µβαση πι΄στωσης υπο΄ µορφη΄ προκαταβολη΄ς
σε τρεχου΄µενο λογαριασµο΄ η΄ υπο΄ µορφη΄ χρεωστικου΄ λογαριασµου΄
Όταν µι΄α συ΄µβαση πι΄στωσης συνα΄πτεται υπο΄ τη µορφη΄ προκαταβολη΄ς σε τρεχου΄µενο λογαριασµο΄ η΄ χρεωστικου΄
΄ σχετικα΄ µε τη χρεωστικη΄ του κατα΄σταση µε ΄εγγραφο το
΄ νεται τακτικα
λογαριασµου΄, ο καταναλωτη΄ς ενηµερω
οποι΄ο περιλαµβα΄νει τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες:
α)

την ακριβη΄ περι΄οδο την οποι΄α αφορα΄ η ανα΄λυση λογαριασµου΄·

β)

τα αναληφθε΄ντα ποσα΄ και την ηµεροµηνι΄α των αναλη΄ψεων·

γ)

΄ς·
ενδεχοµε΄νως, το οφειλο΄µενο υπο΄λοιπο απο΄ την προηγου΄µενη ανα΄λυση και την ηµεροµηνι΄α αυτη

δ)

το τελευται΄ο συµφωνηθε΄ν χρεωστικο΄ επιτο΄κιο.

΄ τη δια
΄ ρκεια ισχυ
΄ος της συ
΄µβασης, ο καταναλωτη΄ς πρε΄πει να ενηµερω
΄ νεται αµε΄σως
Επι΄σης, κατα
΄φως για κα
΄ θε αλλαγη
΄ του ετη
΄σιου επιτοκι΄ου και του καταλογιζο΄µενου κο΄στους.
εγγρα

Άρθρο 18
Συ΄µβαση πι΄στωσης αο΄ριστης δια΄ρκειας
΄ φως,
1.
Καθε΄να απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορει΄ να λυ΄σει τη συ΄µβαση πι΄στωσης αορι΄στου δια΄ρκειας εγγρα
συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται µε τη συ΄µβαση πι΄στωσης και συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α
σχετικα΄ µε την απο΄δειξη.
΄σεις πι΄στωσης αορι΄στου χρο΄νου δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να λυθου
΄ν α
΄ καιρα η
΄ κατα
΄ παρα
΄2.
Οι συµβα
΄πτη η κατα
΄ λληλη προθεσµι΄α για τη
βαση του νο΄µου. Επι΄σης, πρε΄πει να παρε΄χεται στον δανειολη
΄ θεση του απαραι΄τητου ποσου
΄η
΄ πι΄στωσης µετασχηµατισµου
΄ του χρε΄ους.
δια
΄σης της συ
΄µβασης απο΄ τον καταναλωτη΄ ισχυ
΄ουν οι διατα
΄ ξεις του
3.
Στην περι΄πτωση της λυ
΄ρθρου 13.
α
΄ χρο΄νου µακρα
΄ ς διαρκει΄ας δεν µπορου
΄ν να ανανεωθου΄ν χωρι΄ς τη ρητη
΄
΄ σεις σταθερου
4.
Οι συµβα
΄πτη.
προ΄τερη ΄εγκριση του δανειολη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Άρθρο 19
΄ησης
Εκτε΄λεση της συ΄µβασης εγγυ
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας µπορει΄ να προσφυ΄γει κατα΄ του εγγυητη΄ µο΄νον εα΄ν ο καταναλωτη΄ς, ΄εχοντας αθετη΄σει την
΄ ν µετα΄ τη σχετικη΄
υποχρε΄ωση εξο΄φλησης της πι΄στωση΄ς του, δεν συµµορφωθει΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω
ο΄χληση.
΄ς πρε΄πει να ενηµερω
΄ νεται αµε΄σως µο΄λις αποσταλει΄ ΄οχληση στον καταναλωτη
΄.
Ο εγγυητη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 20
΄ν
Όχληση και απαι΄τηση οφειλω
1.
α)

Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα ω΄στε:
΄ ς και οποιοδη΄ποτε προ΄σωπο το οποι΄ο θα µπορου΄σε να
οι πιστωτικοι΄ φορει΄ς, οι εντολοδο΄χοι τους καθω
αποτελε΄σει το νε΄ο δικαιου΄χο των απαιτη΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ συ΄µβαση πι΄στωσης η΄ συ΄µβαση εγγυ΄ησης
να µην λαµβα΄νουν δυσανα΄λογα µε΄τρα για την ει΄σπραξη των απαιτη΄σεων σε περι΄πτωση µη εκτε΄λεσης των εν
λο΄γω συµβα΄σεων·

΄ των επιβαρυ
΄νσεων που επιβα
΄ λλονται απο΄ τον πιστωτη
΄ σε περι΄πτωση αθε΄τηβ) το συνολικο΄ ποσο
΄ς να ει΄ναι ανα
΄ λογο προς το πραγµατικο΄ κο΄στος στο οποι΄ο υποβλη
΄σης της υποχρε΄ωσης πληρωµη
΄ς ως α
΄ µεση συνε΄πεια της αθε΄τησης των υποχρεω
΄ σεων του καταναλωτη΄·
θηκε ο πιστωτη
γ)

ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας να µην δικαιου΄ται να απαιτη΄σει α΄µεση πληρωµη΄ των δο΄σεων που καθι΄στανται ληξιπρο΄θεσµες η΄ να επικαλεσθει΄ ρητη΄ διαλυτικη΄ αι΄ρεση παρα΄ µο΄νο µε΄σω προηγου΄µενης ο΄χλησης, µε την οποι΄α θα
΄ σεις εντο΄ς ευ΄λοκαλει΄ τον καταναλωτη΄ η΄, ενδεχοµε΄νως τον εγγυητη΄, να τηρη΄σει τις συµβατικε΄ς του υποχρεω
γης προθεσµι΄ας·

δ)

΄ σεων παρα΄ µο΄νο µετα΄ απο΄ αιτιοο πιστωτικο΄ς φορε΄ας να µην δικαιου΄ται να αναστει΄λει τις αναλη΄ψεις πιστω
λο΄γηση της απο΄φαση΄ς του, την οποι΄α θα υποχρεου΄ται να γνωστοποιη΄σει ανυπερθε΄τως στον καταναλωτη΄·

ε)

ο καταναλωτη΄ς και ο εγγυητη΄ς δικαιου΄νται, αµε΄σως µο΄λις το ζητη΄σουν και χωρι΄ς καθυστε΄ρηση, να λα΄βουν
΄ σεω
΄ ν τους και σε περι΄πτωση προ΄ωρης εξο΄φλησης δωρεα΄ν µι΄α ανασε περι΄πτωση µη εκτε΄λεσης των υποχρεω
λυτικη΄ εκκαθα΄ριση που θα τους δι΄νει τη δυνατο΄τητα να επαληθευ΄σουν τα ΄εξοδα και τους το΄κους που ΄εχουν
απαιτηθει΄.

2.

Η ο΄χληση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1, στοιχει΄ο γ), δεν ει΄ναι απαραι΄τητη

α)

΄ της εκ µε΄ρους του καταναλωτη
΄, που θα πρε΄πει να αποδειχθει΄ απο΄ τον πιστωτικο΄
σε περι΄πτωση απα
φορε΄α η΄ το νε΄ο δικαιου΄χο της απαι΄τησης·

β)

σε περι΄πτωση ο΄που ο καταναλωτη΄ς εκποιη΄σει το χρηµατοδοτου΄µενο αγαθο΄ πριν απο΄ την εξο΄φληση του
συνολικου΄ ποσου΄ της πι΄στωσης η΄ κα΄νει χρη΄ση του αγαθου΄ αντι΄θετα προς τις διατα΄ξεις της συ΄µβασης πι΄στωσης που ορι΄ζουν ο΄τι ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας η΄ ο νε΄ος δικαιου΄χος της απαι΄τησης διαθε΄τει προνο΄µιο, δικαι΄ωµα
κυριο΄τητας η΄ επιφυ΄λαξη κυριο΄τητας επι΄ του χρηµατοδοτου΄µενου αγαθου΄ και παρο΄λο που ο καταναλωτη΄ς
΄εχει ενηµερωθει΄ σχετικα΄ πριν απο΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης.
Άρθρο 21
Υπε΄ρβαση του συνολικου΄ ποσου΄ της πι΄στωσης

΄ ποσου
΄ της πι΄στωσης, ο πιστωτιΣε περι΄πτωση ανεπι΄τρεπτης υπε΄ρβασης του χορηγηθε΄ντος συνολικου
΄ µε τη µη εγκεκριµε΄νη υπε΄ρβαση η΄ υπερανα΄ληψη και του
΄ νει τον καταναλωτη΄ σχετικα
κο΄ς φορε΄ας ενηµερω
΄τρες ποινη
΄ς, επιβαρυ΄νσεις η΄ το΄κους υπερηµερι΄ας
γνωστοποιει΄ το χρεωστικο΄ επιτο΄κιο και τις συµβατικε΄ς ρη
που εφαρµο΄ζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 22
΄ σεων
Έλεγχος των πιστωτικω΄ν φορε΄ων και των µεσιτω΄ν πιστω
΄ τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι δραστηριο΄τητες των πιστωτικω΄ν φορε΄ων και των µεσιτω΄ν πιστω
΄ σεων ελε΄γΤα κρα
΄ρτητο οργανισµο΄, ΄εως ΄οτου υπα
΄ρξει ρυ
΄θµιση σε ευρωχονται η΄ εποπτευ΄ονται απο΄ επι΄σηµο ΄δρυµα
ι
η΄ ανεξα
΄ σεων.
παϊκο΄ επι΄πεδο για τους µεσι΄τες πιστω

Άρθρο 23
΄ σεις των µεσιτω
΄ ν πιστω΄σεων
Υποχρεω
΄ σεων:
Τα κρα΄τη µε΄λη φροντι΄ζουν ω΄στε ο µεσι΄της πιστω
α)

αναφε΄ρει ιδιαι΄τερα το΄σο στη διαφη΄µιση΄ του ο΄σο και στα ΄εγγραφα που προορι΄ζονται για την πελατει΄α του
΄ ν συνεργα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους πιστωτικου΄ς φορει΄ς·
εα

β)

δεν λαµβα΄νει, α΄µεσα η΄ ε΄µµεσα, αµοιβη΄, υπο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄, απο΄ τον καταναλωτη΄ που ζη΄τησε τη
διαµεσολα΄βηση΄ του παρα΄ µο΄νον εα΄ν πληρου΄νται οι εξη΄ς ο΄ροι:
i)

΄ φως µε τον µεσι΄τη πιστω
΄ σεων,
το ποσο΄ της αµοιβη΄ς να συµφωνει΄ται εγγρα

ii)

΄ σεων να µην αµει΄βεται απο΄ τον πιστωτικο΄ φορε΄α,
ο µεσι΄της πιστω

iii) η συ΄µβαση πι΄στωσης για την οποι΄α µεσολα΄βησε να ΄εχει συναφθει΄ ΄εγκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
΄τητα των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας
Αποτελεσµατικο
΄ τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι συµβα΄σεις πι΄στωσης και εγγυ΄ησης δεν θα παρεκκλι΄νουν, εις βα΄ρος
1.
Τα κρα
του καταναλωτη΄ και του εγγυητη΄, απο΄ τις διατα΄ξεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας που θε΄τουν σε εφαρµογη΄ την
παρου΄σα οδηγι΄α η΄ ανταποκρι΄νονται σε αυτη΄.
΄ στε οι διατα΄ξεις που θεσπι΄ζουν κατ’ εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη φροντι΄ζουν επι΄σης ω
να µην καταστρατηγου΄νται µε΄σω του τρο΄που διατυ΄πωσης των συµβα΄σεων, και ιδι΄ως µε΄σω του κατακερµατι΄ του ποσου
΄ της πι΄στωσης σε µικρο΄τερα ποσα
΄.
σµου
΄ µατα που τους παρε΄χονται
3.
Ο πιστωτικο΄ς φορε΄ας και ο εγγυητη΄ς δεν µπορου΄ν να αποποιηθου΄ν τα δικαιω
δυνα΄µει της παρου΄σας οδηγι΄ας.
΄ µπτεται
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι η προστασι΄α που παρε΄χει η παρου΄σα οδηγι΄α δεν παρακα
µε την επιλογη΄ του δικαι΄ου τρι΄του κρα΄τους ως δικαι΄ου που διε΄πει τη συ΄µβαση, εα΄ν η συ΄µβαση συνδε΄εται στενα΄
΄ τεια ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν.
µε την επικρα
΄σα οδηγι΄α δεν εµποδι΄ζει τα κρα
΄ τη µε΄λη να θεσπι΄ζουν η
΄ να εφαρµο΄ζουν αυστηρο΄τερες
5.
Η παρου
΄ ξεις για τη βε΄λτιστη προστασι΄α των καταναλωτω
΄ ν, µε την επιφυ
΄λαξη των υποχρεω
΄ σεω
΄ ν τους
διατα
΄κη.
που απορρε΄ουν απο΄ τη Συνθη
΄ τη µε΄λη δεν µπορου
΄ν να αποκλι΄νουν απο΄ τη ρυ
΄θµιση του πραγµατικου
΄ ετη
΄σιου επιτο6.
Τα κρα
΄ρθρο 11.
κι΄ου που ορι΄ζεται µε το α
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Άρθρο 25
Εξωδικαστικη΄ προσφυγη΄
΄ς βοηθει΄ας για τη διευθε΄τηση των
Τα κρα΄τη µε΄λη ενθαρρυ΄νουν τις υπηρεσι΄ες παραπο΄νων και παροχη
΄ ν.
΄ ν διαφορω
καταναλωτικω΄ν διαφορω΄ν να προβαι΄νουν και σε διευθε΄τηση διασυνοριακω

Άρθρο 26
Τρε΄χουσες συµβα΄σεις
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν εφαρµο΄ζεται σε τρε΄χουσες συµβα΄σεις πι΄στωσης και συµβα΄σεις εγγυ΄ησης κατα΄ την ηµερο΄ς.
΄ ν µε΄τρων µεταφορα
µηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος των εθνικω

Άρθρο 27
Μεταφορα΄
Τα κρα΄τη µε΄λη εγκρι΄νουν και δηµοσιευ΄ουν το αργο΄τερο στις … (*) τις απαιτου΄µενες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και
΄ νουν σχετικα΄ αµε΄σως την Επιτροπη΄.
διοικητικε΄ς διατα΄ξεις για να συµµορφωθου΄ν µε την παρου΄σα οδηγι΄α. Ενηµερω
Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς ισχυ΄ουν απο΄ τις … (*).
Οι εν λο΄γω διατα΄ξεις, ο΄ταν θεσπι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, αναφε΄ρονται στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται
΄ σεις για την αναφορα΄ αυτη΄ καθορι΄ζονται
απο΄ παρο΄µοια αναφορα΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Οι διατυπω
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.

Άρθρο 28
Κατα΄ργηση
Η οδηγι΄α 87/102/ΕΟΚ καταργει΄ται απο΄ τις … (*).

Άρθρο 29
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α τι΄θεται σε ισχυ΄ την εικοστη΄ ηµε΄ρα που ακολουθει΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα
της Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης.

Άρθρο 30
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
(*)

2 ε΄τη µετα΄ την ε΄ναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας.

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΦΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Η βασικη΄ εξι΄σωση, µε την οποι΄α προσδιορι΄ζεται το συνολικο΄ ετη΄σιο πραγµατικο΄ επιτο΄κιο (ΣΕΠΕ), εκφρα΄ζει σε
΄ σεων αφενο΄ς και
ετη΄σια βα΄ση την ισοδυναµι΄α µεταξυ΄ του αθροι΄σµατος της παρου΄σας αξι΄ας των αναλη΄ψεων πιστω
΄ ν των εξοφλητικω
΄ ν δο΄σεων και των πληρωµω΄ν αφετε΄ρου, η΄τοι:
του αθροι΄σµατος της παρου΄σας αξι΄ας των ποσω
m

∑

k =1

C k (1 + X )

−t k

m'

= ∑ Dl (1 + X )

− sl

l =1

ο΄που:
1 Χ ει΄ναι το ΣΕΠΕ, και
1 m ει΄ναι ο αυ΄ξων αριθµο΄ς της τελευται΄ας ανα΄ληψης πι΄στωσης,
1 k ει΄ναι ο αυ΄ξων αριθµο΄ς µι΄ας ανα΄ληψης πι΄στωσης, µε 1 ≤ k ≤ m,
 Ck ει΄ναι το ποσο΄ της υπ’ αριθµο΄ν k ανα΄ληψης πι΄στωσης,
1 tk ει΄ναι το χρονικο΄ δια΄στηµα, που εκφρα΄ζεται σε ΄ετη και κλα΄σµατα ΄ετους, µεταξυ΄ της ηµεροµηνι΄ας της
πρω΄της ανα΄ληψης πι΄στωσης και της ηµεροµηνι΄ας κα΄θε ανα΄ληψης πι΄στωσης, µε t1 = 0,
 m’ ει΄ναι ο αυ΄ξων αριθµο΄ς της τελευται΄ας εξοφλητικη΄ς δο΄σης η΄ πληρωµη΄ς,
1 l ει΄ναι ο αυ΄ξων αριθµο΄ς µι΄ας εξοφλητικη΄ς δο΄σης η΄ πληρωµη΄ς,
1 Dl ει΄ναι το ποσο΄ µι΄ας εξοφλητικη΄ς δο΄σης η΄ πληρωµη΄ς,
1 sl ει΄ναι το χρονικο΄ δια΄στηµα, που εκφρα΄ζεται σε ΄ετη και κλα΄σµατα ΄ετους, µεταξυ΄ της ηµεροµηνι΄ας της
πρω΄της ανα΄ληψης πι΄στωσης και της ηµεροµηνι΄ας κα΄θε εξοφλητικη΄ς δο΄σης η΄ πληρωµη΄ς.
Παρατηρη΄σεις:
α)

Τα ποσα΄ που καταβα΄λλονται και απο΄ τις δυ΄ο πλευρε΄ς σε διαφορετικε΄ς χρονικε΄ς στιγµε΄ς δεν ει΄ναι κατ’ ανα΄γκη
΄σα
ι ου΄τε καταβα΄λλονται κατ’ ανα΄γκη ανα΄ ΄σα
ι διαστη΄µατα.

β)

Εναρκτη΄ρια ηµεροµηνι΄α ει΄ναι η ηµεροµηνι΄α της πρω΄της ανα΄ληψης πι΄στωσης.

γ)

Ο χρο΄νος που µεσολαβει΄ µεταξυ΄ των ηµεροµηνιω΄ν που λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ τον υπολογισµο΄ εκφρα΄ζεται
σε ΄ετη η΄ κλα΄σµατα ΄ετους. Το ΄ετος θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει 365 ηµε΄ρες (για τα δι΄σεκτα ΄ετη 366 ηµε΄ρες) 52
εβδοµα΄δες η΄ 12 ΄σους
ι
µη΄νες. Ένας ΄σος
ι
µη΄νας ΄εχει 30,41666 ηµε΄ρες (δηλαδη΄ 365/12), ει΄τε ανη΄κει σε
δι΄σεκτο ΄ετος ει΄τε ο΄χι.

δ)

Το αποτε΄λεσµα του υπολογισµου΄ εκφρα΄ζεται µε ακρι΄βεια ενο΄ς δεκαδικου΄ ψηφι΄ου. Εα΄ν το επο΄µενο δεκαδικο΄
ψηφι΄ο ει΄ναι µεγαλυ΄τερο η΄ ΄σο
ι του 5, το πρω΄το δεκαδικο΄ ψηφι΄ο αυξα΄νεται κατα΄ ΄ενα.

ε)

Η εξι΄σωση µπορει΄ να ξαναγραφει΄ µε τη χρη΄ση ενο΄ς µο΄νο αθροιστικου΄ συµβο΄λου και µε την εισαγωγη΄ της
΄εννοιας των χρηµατικω
΄ ν ροω΄ν (Ak), που θα ΄εχουν ει΄τε θετικο΄ ει΄τε αρνητικο΄ προ΄σηµο, ει΄τε δηλαδη΄ θα καταβα΄λλονται ει΄τε θα εισπρα΄ττονται κατα΄ τις χρονικε΄ς περιο΄δους 1 ΄εως k, αντι΄στοιχα, και εκφρα΄ζονται σε ΄ετη,
η΄τοι:
n

S = ∑ Ak (1 + X ) k ,
−t

k =1

ο΄που S ει΄ναι το υπο΄λοιπο της παρου΄σας αξι΄ας των ροω΄ν και του οποι΄ου η τιµη΄ πρε΄πει να ει΄ναι µηδενικη΄ εα΄ν
θε΄λουµε να διατηρη΄σουµε την ισοδυναµι΄α των ροω΄ν.
στ) Τα κρα΄τη µε΄λη φροντι΄ζουν ω΄στε οι εφαρµοζο΄µενες µε΄θοδοι επι΄λυσης να δι΄νουν τα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα µε τα
παραδει΄γµατα του Παραρτη΄µατος II.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Προκαταρκτικε΄ς παρατηρη΄σεις
Εκτο΄ς εα΄ν αναφε΄ρεται διαφορετικα΄, σε ο΄λα τα παραδει΄γµατα εξυπακου΄εται ο΄τι υφι΄σταται µι΄α µο΄νο ανα΄ληψη
πι΄στωσης, ΄ση
ι µε το συνολικο΄ ποσο΄ της πι΄στωσης, που τι΄θεται στη δια΄θεση του καταναλωτη΄ τη στιγµη΄ που ο
τελευται΄ος συνα΄πτει τη συ΄µβαση πι΄στωσης. Υπενθυµι΄ζουµε σχετικα΄ ο΄τι, εα΄ν η συ΄µβαση παρε΄χει στον καταναλωτη΄
την ελευθερι΄α επιλογη΄ς ως προς την ανα΄ληψη της πι΄στωσης, το΄τε υποτι΄θεται ο΄τι πραγµατοποιει΄ται α΄µεση και εξ
ολοκλη΄ρου ανα΄ληψη του συνολικου΄ ποσου΄ της πι΄στωσης.
Προκειµε΄νου να καθορι΄σουν το χρεωστικο΄ επιτο΄κιο, ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη επε΄λεξαν την εφαρµογη΄ ενο΄ς πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου και τη µε΄θοδο της ισοδυ΄ναµης µετατροπη΄ς, αποφευ΄γοντας την προσφυγη΄ σε α΄πειρες µεθο΄δους
υπολογισµου΄ του περιοδικου΄ το΄κου µε την εφαρµογη΄ διαφο΄ρων κανο΄νων pro rata temporis που ελα΄χιστη σχε΄ση
΄εχουν µε το γραµµικο΄ χαρακτη΄ρα του χρο΄νου. Κα΄ποια α΄λλα κρα΄τη µε΄λη αποδε΄χονται ΄ενα περιοδικο΄ ονοµαστικο΄
επιτο΄κιο το οποι΄ο υπολογι΄ζεται µε µι΄α µε΄θοδο αναλογικη΄ς µετατροπη΄ς. Σκοπο΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας ει΄ναι να
΄ ν επιτοκι΄ων απο΄ τη διαδικασι΄α
αποδεσµευ΄σει µι΄α ενδεχο΄µενη µεταγενε΄στερη ρυ΄θµιση του υ΄ψους των χρεωστικω
΄ ν επιτοκι΄ων και να περιοριστει΄ στην αναφορα΄ του επιτοκι΄ου που εφαρµο΄ζεται. Τα
καθορισµου΄ των πραγµατικω
παραδει΄γµατα που παρατι΄θενται σε αυτο΄ το παρα΄ρτηµα δει΄χνουν τη µε΄θοδο που χρησιµοποιει΄ται.
Πρω΄το παρα΄δειγµα
΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 4 ισο΄ποσες ετη΄σιες δο΄σεις των
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω
1 852,00 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

1−
6000 = 1852.

1

(1 + X )4
X

Ει΄τε θε΄τουµε:

6000 = 1852

1
1
1
+ 1852
+ .......... + 1852
1
2
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 4

και βρι΄σκουµε X = 9,00000 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,0 %.
∆ευ΄τερο παρα΄δειγµα
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 48 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις
των 149,31 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

1−
6000 = 149,31

1

[(1 + X ) ]
1 / 12

48

(1 + X )1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

6000 = 149,31

1
1
1
+ 149,31
+ .......... + 149,31
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε X = 9,380593 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,4 %.
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Τρι΄το παρα΄δειγµα
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 48 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις
΄.
των 149,31 ευρω΄ και ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης ανερχο΄µενα σε 60,00 ευρω
Θε΄τουµε:

1−
6000 − 60 = 149,31

1

[(1+ X ) ]

1 / 12 48

(1 + X )1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

5940 = 149,31

1
1
1
+ 149,31
+ .......... + 149,31
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε Χ = 9,954966 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10 %.
Τε΄ταρτο παρα΄δειγµα
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 48 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις
΄ τα οποι΄α κατανε΄µονται στα χρεωλυ΄σια.
των 149,31 ευρω΄, µε ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου υ΄ψους 60,00 ευρω
Στην προκειµε΄νη περι΄πτωση η µηνιαι΄α δο΄ση ανε΄ρχεται σε (149,31 ευρω΄ + (60 ευρω΄/48)) = 150,56 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

1−
6000 = 150,56

1

[ (1+ X ) ]

1 / 12 48

(1 + X )1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

6000 = 150,56

1
1
1
+ 150,56
+ .......... + 150,56
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε Χ = 9,856689 % η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,9 %.
Πε΄µπτο παρα΄δειγµα
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄ που εξοφλει΄ται σε 48 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις των
΄ ΄εξοδα κατα
΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης ανερχο΄µενα σε 60,00 ευρω΄ και, επιπλε΄ον,
149,31 ευρω΄, διοικητικα
΄ . Τα στοιχει΄α κο΄στους που συνδε΄ονται µε τα ασφα΄λιστρα πρε΄πει να συνυασφα΄λεια µε µηνιαι΄ο κο΄στος 3 ευρω
πολογι΄ζονται στο συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης, εφο΄σον η ασφα΄λεια συνα΄πτεται τη στιγµη΄ της συ΄ναψης της
συ΄µβασης πι΄στωσης. Το χρεωλυ΄σιο ανε΄ρχεται εποµε΄νως σε 152,31 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

1−
5940 = 152,31

1

[ (1 + X ) ]
1 / 12

48

(1 + X ) 1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

5940 = 152,31

1
1
1
+ 152,31
+ .......... + 152,31
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε Χ = 11,1070115 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 11,1 %.
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Έκτο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «balloon» συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης (τιµη΄ αγορα΄ς ενο΄ς αυτοκινη΄του προς
χρηµατοδο΄τηση) 6 000,00 ευρω΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 47 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις των 115,02 ευρω΄, µε
τελευται΄α πληρωµη΄ υ΄ψους 1 915,02 ευρω΄, που αντιπροσωπευ΄ει την υπολειµµατικη΄ αξι΄α του 30 % του κεφαλαι΄ου
΄ . Τα στοιχει΄α κο΄στους που συνδε΄ο(συ΄µβαση «balloon») και, επιπλε΄ον, µε ασφα΄λιση µηνιαι΄ου κο΄στους 3 ευρω
νται µε τα ασφα΄λιστρα πρε΄πει να συνυπολογι΄ζονται στο συνολικο΄ κο΄στος της πι΄στωσης, εφο΄σον η ασφα΄λεια
΄ ς, το υ΄ψος του χρεωλυσι΄ου ει΄ναι 118,02
συνα΄πτεται τη στιγµη΄ της συ΄ναψης της συ΄µβασης πι΄στωσης. Συνεπω
ευρω΄ και η τελευται΄α πληρωµη΄ ανε΄ρχεται σε 1 918,02 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

1−
6000 = 118,02

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 47

1/ 12

(1 + X )

−1

+ 1918,02

1

[( 1 + X ) ]

1 / 12 48

Ει΄τε θε΄τουµε:

6000 = 118,02

1
1
1
1
+ 118,02
+ ..........118,02
+ (1800 + 115,02 + 3).
1 / 12
2 / 12
47 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε X = 9,381567 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,4 %.

Έβδοµο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄, ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου
΄ , µε δυ΄ο οµα΄δες χρεωλυσι΄ων, δια΄ρκειας 22 και 26
κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης ανερχο΄µενα σε 60,00 ευρω
΄ της. Οι αντι΄στοιχες µηνιαι΄ες
µηνω΄ν, αντι΄στοιχα, εκ των οποι΄ων η δευ΄τερη αντιστοιχει΄ στο 60 % του ποσου΄ της πρω
δο΄σεις ανε΄ρχονται σε 186,36 ευρω΄ και 111,82 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

⎧⎡
1
⎤
1−
⎪
26
⎢
⎥
1 / 12
1 / 12
⎫⎪
(1 + X )
1
(1 + X )
⎪⎢
⎥.
+
111
,
82
5940 = 186,36
⎨⎢
⎬
(1+ X ) 1 / 12 − 1
(1 + X ) 1 / 12 − 1 ⎥ [ (1 + X ) 1 / 12 ] 22 ⎪⎭
⎪⎢
⎥
⎪⎢⎣
⎥⎦
⎩
1−

[

1

]

22

[

]

Ει΄τε θε΄τουµε:

⎡
⎤
1
1
1
5940 = ⎢186,36
+ 186,36
+ .......... + 186,36
+
1 / 12
2 / 12
22 / 12 ⎥
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
⎣
⎦
⎫⎪
⎧⎪⎡
⎤
1
1
1
1
111
,
82
..........
111
,
82
.
+
+
+
⎬
⎨⎢111,82
⎥
(1 + X ) 1 / 12
(1 + X ) 2 / 12
(1 + X ) 26 / 12 ⎦ [ (1 + X ) 1 / 12 ] 22 ⎪⎭
⎪⎩⎣
και βρι΄σκουµε X = 10,04089 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10,0 %.
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Όγδοο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄, ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου
΄ , µε δυ΄ο οµα΄δες χρεωλυσι΄ων, δια΄ρκειας 22 και 26
κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης ανερχο΄µενα σε 60,00 ευρω
µηνω΄ν, αντι΄στοιχα, εκ των οποι΄ων η πρω΄τη αντιστοιχει΄ στο 60 % του ποσου΄ της δευ΄τερης. Οι αντι΄στοιχες µηνιαι΄ες
δο΄σεις ανε΄ρχονται σε 112,15 ευρω΄ και 186,91 ευρω΄.
Θε΄τουµε:

⎧⎡
1
⎤
1−
⎪
26
⎢
⎥
1 / 12
1 / 12
⎫⎪
1
(
1+ X )
(
⎪⎢
1+ X )
⎥.
5940 = 112,15
186
,
91
+
⎨
⎬
⎢
(1 + X )1 / 12 − 1
(1 + X )1 / 12 − 1 ⎥ [ (1+ X )1 / 12 ] 22⎪⎭
⎪⎢
⎥
⎪⎢
⎦⎥
⎩⎣
1−

[

1

]

[

22

]

Ει΄τε θε΄τουµε:

⎡
⎤
1
1
1
5940 = ⎢112,15
+
+ 112,15
+ .......... + 112,15
1 / 12
2 / 12
22 / 12 ⎥
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
⎣
⎦
⎫⎪
⎤
1
1
1
1
⎪⎧⎡
.
+ 186,91
+ .......... + 186,91
⎨⎢186,91
⎬
22
1 / 12
2 / 12
26 / 12 ⎥
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
⎪⎩⎣
⎦ [(1 + X ) 1 / 12 ] ⎪⎭
και βρι΄σκουµε X= 9,888383 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,9 %.

Ένατο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης (τιµη΄ ενο΄ς αγαθου΄) 500,00 ευρω΄ που εξοφλει΄ται σε 3
ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις υπολογιζο΄µενες µε βα΄ση το χρεωστικο΄ επιτο΄κιο Τ (ονοµαστικο΄) 18 %, οι οποι΄ες επιβα΄ που κατανε΄µονται στα χρεωλυ΄σια. Το ποσο΄ της
ρυ΄νονται µε ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου υ΄ψους 30,00 ευρω
΄ + ΄εξοδα 10,00 ευρω΄, η΄τοι 181,69 ευρω΄.
µηνιαι΄ας δο΄σης ανε΄ρχεται εποµε΄νως σε 171,69 ευρω
Θε΄τουµε:

1−
500 = 181,69

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 3

(1 + X ) 1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

500 = 181,69

1
1
1
+ 181,69
+ 181,69
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 3 / 12

και βρι΄σκουµε X = 68,474596 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 68,5 %.
΄ ν που εξακολουθου΄ν να εφαρµο΄ζονται απο΄ ορισµε΄να καταστη΄Το παρα΄δειγµα αυτο΄ ει΄ναι ενδεικτικο΄ των πρακτικω
µατα τα οποι΄α εξειδικευ΄ονται στις πωλη΄σεις µε πι΄στωση.
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∆ε΄κατο παρα΄δειγµα
΄ , το οποι΄ο εξοφλει΄ται κατ’ επιλογη΄
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 1 000 ευρω
ει΄τε µε την καταβολη΄ 700,00 ευρω΄ µετα΄ απο΄ ΄ενα χρο΄νο και 500,00 ευρω΄ µετα΄ απο΄ δυ΄ο χρο΄νια ει΄τε µε την
΄ µετα΄ απο΄ ΄ενα χρο΄νο και 700,00 ευρω΄ µετα΄ απο΄ δυ΄ο χρο΄νια.
καταβολη΄ 500,00 ευρω
Θε΄τουµε:

1000 = 700

1

[(1 + X ) ]
1 / 12

12

+ 500

1

[ (1 + X ) ]
1 / 12

24

και βρι΄σκουµε Χ = 13,898663 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 13,9 %.
Ει΄τε θε΄τουµε:

1000 = 500

1

[(1 + X ) ]
1 / 12

12

+ 700

1

[(1 + X ) ]
1 / 12

24

και βρι΄σκουµε X = 12,321446 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 12,3 %.
Το παρα΄δειγµα αυτο΄ δει΄χνει ο΄τι ο υπολογισµο΄ς του συνολικου΄ ετη΄σιου πραγµατικου΄ επιτοκι΄ου εξαρτα΄ται µο΄νο
απο΄ τα χρεωλυ΄σια και ο΄τι η αναφορα΄ του συνολικου΄ κο΄στους της πι΄στωσης στο πλαι΄σιο της εκ των προτε΄ρων
΄ ντας
ενηµε΄ρωσης η΄ στη συ΄µβαση πι΄στωσης δεν συνεπα΄γεται καµι΄α προστιθε΄µενη αξι΄α για τον καταναλωτη΄. Ξεκινω
΄ , λαµβα΄νουµε δυ΄ο διαφορετικα΄ ΣΕΠΕ (αναλο΄γως εα΄ν η αποπληαπο΄ το ΄διο
ι συνολικο΄ κο΄στος πι΄στωσης 200 ευρω
ρωµη΄ γι΄νεται µε ταχυ΄τερο η΄ βραδυ΄τερο ρυθµο΄).
Ενδε΄κατο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης 6 000 ευρω΄ και χρεωστικο΄ επιτο΄κιο 9 %, που εξοφλει΄ται σε
΄ , και µε ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου υ΄ψους 60,00 ευρω
΄ , τα οποι΄α
4 ισο΄ποσες ετη΄σιες δο΄σεις των 1 852,01 ευρω
καταβα΄λλονται κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης.
Θε΄τουµε:

1−
5940 = 1852,01

1

(1 + X ) 4
X

Ει΄τε θε΄τουµε:

5940 = 1852,01

1
1
1
+ 1852,01
+ .......... + 1852,01
2
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 4

και βρι΄σκουµε X = 9,459052 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,5 %.
Σε περι΄πτωση προ΄ωρης εξο΄φλησης, ΄εχουµε αντι΄στοιχα:
Μετα΄ απο΄ ΄ενα χρο΄νο:

5940 = 6540

1
(1 + X )

΄ της
ο΄που 6 540 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της πρω
περιοδικη΄ς δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 10,101010 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10,1 %.
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EL

C 104 E/255
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

Μετα΄ απο΄ δυ΄ο χρο΄νια:

5940 = 1852,01

1
1
+ 5109,91
(1 + X )
(1 + X ) 2

ο΄που 5 109,91 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της δευ΄τερης περιοδικη΄ς δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 9,640069 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,6 %.
Μετα΄ απο΄ τρι΄α χρο΄νια:

5940 = 1852,01

1
1
1
+ 1852,01
+ 3551,11
2
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 3

ο΄που 3 551,11 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της τρι΄της
περιοδικη΄ς δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 9,505315 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,5 %.
Το παραπα΄νω παρα΄δειγµα δει΄χνει τη µει΄ωση του προβλεπο΄µενου ΣΕΠΕ µε την πα΄ροδο του χρο΄νου, ιδι΄ως σε
΄µβασης.
΄ σεις ο΄που οι επιβαρυ΄νσεις ει΄ναι καταβλητε΄ες τη στιγµη΄ της συ΄ναψης της συ
περιπτω
∆ωδε΄κατο παρα΄δειγµα
΄ και χρεωστικο΄ επιτο΄κιο Τ (ονοµαστικο΄) 9 %,
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης συνολικου΄ ποσου΄ πι΄στωσης 6 000 ευρω
΄ (υπολογιζο΄µενες κατ’ αναλογι΄α), και ΄εξοδα κατα΄ρτισης
που εξοφλει΄ται σε 48 µηνιαι΄ες δο΄σεις των 149,31 ευρω
΄ , τα οποι΄α καταβα΄λλονται κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης.
φακε΄λου υ΄ψους 60,00 ευρω
Θε΄τουµε:

1−
5940 = 149,31

1

[ (1+ X ) ]

48

1/ 12

(1 + X ) 1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

5940 = 149,31

1
1
1
+ 149,31
+ .......... + 149,31
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε X = 9,9954957 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10 %.
Όµως, σε περι΄πτωση προ΄ωρης εξο΄φλησης, ΄εχουµε αντι΄στοιχα:
Μετα΄ απο΄ ΄ενα χρο΄νο:

1−
5940 = 149,31

1

[ (1 + X ) ]

(1 + X )

1 / 12 11

1 / 12

−1

+ 4844,64

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 12

ο΄που 4 844,64 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της δωδε΄κατης περιοδικη΄ς δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 10,655907 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10,7 %.
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Μετα΄ απο΄ δυ΄ο χρο΄νια:

1−
5940 = 149,31

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 23

(1 + X )

1 / 12

−1

+ 3417,58

1

[(1 + X ) ]

1/ 12 24

ο΄που 3 417,58 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της 24ης
µηνιαι΄ας δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 10,136089 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10,1 %.
Μετα΄ απο΄ τρι΄α χρο΄νια:

1−
5940 = 149,31

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 35

(1 + X )

1 / 12

−1

+ 1856,66

1

[(1+ X ) ]

1 / 12 36

ο΄που 1 856,66 ει΄ναι το οφειλο΄µενο ποσο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των το΄κων, πριν απο΄ την καταβολη΄ της 36ης
µηνιαι΄ας δο΄σης, συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα χρεωλυσι΄ων,
και βρι΄σκουµε X = 9,991921 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 10 %.

∆ε΄κατο τρι΄το παρα΄δειγµα
΄ το οποι΄ο εξοφλει΄ται σε 4 ισο΄ποσες ετη΄σιες δο΄σεις των
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω
΄ . Ας υποθε΄σουµε ο΄τι η πι΄στωση χορηγει΄ται µε µεταβλητο΄ επιτο΄κιο και ο΄τι µετα΄ την καταβολη΄ της
1 852,00 ευρω
δευ΄τερης ετη΄σιας δο΄σης το (ονοµαστικο΄) χρεωστικο΄ επιτο΄κιο αυξα΄νεται απο΄ 9,00 % σε 10,00 %. Προκυ΄πτει µι΄α
νε΄α ετη΄σια δο΄ση υ΄ψους 1 877,17 ευρω΄. Υπενθυµι΄ζουµε ο΄τι για τον υπολογισµο΄ του ΣΕΠΕ υποθε΄τουµε ο΄τι το
χρεωστικο΄ επιτο΄κιο και οι υπο΄λοιπες επιβαρυ΄νσεις παραµε΄νουν σταθερα΄ σε σχε΄ση µε τις αρχικε΄ς τιµε΄ς τους και
εφαρµο΄ζονται µε΄χρι τη λη΄ξη της συ΄µβασης πι΄στωσης. Συ΄µφωνα µε το πρω΄το παρα΄δειγµα, το ΣΕΠΕ θα ει΄ναι 9 %.
Σε περι΄πτωση µεταβολη΄ς, ΄ενα νε΄ο ΣΕΠΕ θα πρε΄πει να ανακοινωθει΄ και να υπολογισθει΄ βα΄σει της υπο΄θεσης ο΄τι η
συ΄µβαση πι΄στωσης παραµε΄νει σε ισχυ΄ κατα΄ τη συµφωνηθει΄σα εναποµε΄νουσα δια΄ρκεια΄ της και ο΄τι ο δανειστη΄ς και
΄ νουν τις υποχρεω
΄ σεις τους συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους και στις προθεσµι΄ες που ΄εχουν
ο καταναλωτη΄ς εκπληρω
συµφωνηθει΄.
Θε΄τουµε:

1−
5940 = 1852,01

1

(1 + X )
X

2

1
⎤
⎡
1−
2
⎢
(1 + X ) . 1 ⎥⎥
+ ⎢1877,17
X
X2⎥
⎢
⎥
⎢
⎦
⎣

Ει΄τε θε΄τουµε:

5940 = 1852,01

⎧⎡
⎤ 1 ⎫
1
1
1
1
+ 1852,01
+ ⎨⎢1877,17
+ 1877,17
+
⎬
2
3
4 ⎥
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) ⎦ X 2 ⎭
⎩⎣

και βρι΄σκουµε X = 9,741569, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,7 %.
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∆ε΄κατο τε΄ταρτο παρα΄δειγµα
Έστω συνολικο΄ ποσο΄ πι΄στωσης (κεφα΄λαιο) 6 000,00 ευρω΄ που εξοφλει΄ται σε 48 ισο΄ποσες µηνιαι΄ες δο΄σεις των
΄ , ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης ανερχο΄µενα σε 60,00 ευρω΄ και, επι149,31 ευρω
πλε΄ον, µι΄α ασφα΄λεια µε µηνιαι΄ο κο΄στος 3 ευρω΄. Υπενθυµι΄ζουµε ο΄τι τα στοιχει΄α κο΄στους που συνδε΄ονται µε τα
ασφα΄λιστρα πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στο συνολικο΄ ποσο΄ της πι΄στωσης εφο΄σον η ασφα΄λεια συνα΄πτεται τη
στιγµη΄ της συ΄ναψης της συ΄µβασης πι΄στωσης. Το χρεωλυ΄σιο ανε΄ρχεται εποµε΄νως σε 152,31 ευρω΄, και στο πε΄µπτο
παρα΄δειγµα ει΄χαµε βρει το X = 11,107112, η΄τοι ΣΕΠΕ το οποι΄ο ανε΄ρχεται σε 11,1 %.
Ας υποθε΄σουµε τω΄ρα ο΄τι το (ονοµαστικο΄) χρεωστικο΄ επιτο΄κιο ει΄ναι µεταβλητο΄ και ο΄τι αυξα΄νεται σε 10 % µετα΄ την
εξο΄φληση της δε΄κατης ΄εβδοµης δο΄σης. Σε περι΄πτωση µεταβολη΄ς, ΄ενα νε΄ο ΣΕΠΕ πρε΄πει να ανακοινωθει΄ και να
υπολογισθει΄ βα΄σει της υπο΄θεσης ο΄τι η συ΄µβαση πι΄στωσης παραµε΄νει σε ισχυ΄ κατα΄ τη συµφωνηθει΄σα εναποµε΄΄ σεις τους συ΄µφωνα µε τους
΄ νουν τις υποχρεω
νουσα δια΄ρκεια΄ της και ο΄τι ο δανειστη΄ς και ο καταναλωτη΄ς εκπληρω
ο΄ρους και στις προθεσµι΄ες που ΄εχουν συµφωνηθει΄.
Θε΄τουµε:

1

1
⎡
1−
⎢
1 / 12 31
)
1
(
(
X
+
1+ X)
1
5940 = 151,91
.
+ ⎢154,22
1 / 12
1
/
12
(1+ X ) − 1 ⎢
(1 + X ) − 1 (1 + X ) 1 / 12
⎢
⎢⎣
1−

[

]

[

1 / 12 17

]

[

]

⎤
⎥
⎥
17
⎥
⎥
⎥⎦

Ει΄τε θε΄τουµε:

⎡
⎤
1
1
1
+ 151,91
+ .......... + 151,91
+
5940 = ⎢151,91
1 / 12
2 / 12
17 / 12 ⎥
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
⎣
⎦
⎧⎪⎡
⎫⎪
⎤
1
1
1
1
154
,
22
154
,
22
..........
154
,
22
.
+
+
+
⎨⎢
⎬
⎥
(1 + X ) 1 / 12
(1 + X ) 2 / 12
(1 + X ) 31 / 12 ⎦ [ (1 + X ) 1 / 12 ] 17⎪⎭
⎪⎩⎣
και βρι΄σκουµε X = 11,542740 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 11,5 %.
∆ε΄κατο πε΄µπτο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «λη΄ζινγκ» η΄ «χρηµατοδοτικη΄ς µι΄σθωσης» που αφορα΄ ΄ενα αυτοκι΄νητο αξι΄ας
΄ . Η συ΄µβαση ορι΄ζει την καταβολη΄ 48 µηνιαι΄ων δο΄σεων των 350 ευρω΄. Η πρω΄τη δο΄ση ει΄ναι
15 000,00 ευρω
΄ ν το δικαι΄ωµα προαι΄ρεσης
καταβλητε΄α τη στιγµη΄ της δια΄θεσης του αγαθου΄. Μετα΄ την πα΄ροδο των 48 µηνω
΄.
αγορα΄ς µπορει΄ να αρθει΄ µε την εξο΄φληση της υπολειµµατικη΄ς αξι΄ας των 1 250 ευρω
Θε΄τουµε:

1−
14650 = 350

1

[(1+ X ) ]

(1 + X )

1 / 12 47

1 / 12

−1

+ 1250

1

[(1 + X ) ]

1 / 12 48

Ει΄τε θε΄τουµε:

14650 = 350

1
1
1
1
+ 350
+ .......... + 350
+ 1250
1 / 12
2 / 12
47 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 48 / 12

και βρι΄σκουµε X = 9,541856 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,5 %.
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∆ε΄κατο ΄εκτο παρα΄δειγµα
΄ ληση µε πι΄στωση» η΄ «πω
΄ ληση µε δο΄σεις» η οποι΄α αφορα΄
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «χρηµατοδο΄τηση», «πω
΄ενα αγαθο΄ αξι΄ας 2 500 ευρω΄. Η συ΄µβαση πι΄στωσης ορι΄ζει µι΄α προκαταβολη΄ υ΄ψους 500 ευρω
΄ και την καταβολη΄
΄ τη πρε΄πει να εξοφληθει΄ εντο΄ς 20 ηµερω΄ν µετα΄ τη
24 µηνιαι΄ων δο΄σεων των 100 ευρω΄, εκ των οποι΄ων η πρω
δια΄θεση του αγαθου΄.
΄ σεις αυτε΄ς η προκαταβολη΄ δεν συνυπολογι΄ζεται ποτε΄ στη χρηµατοδοτικη΄ πρα΄ξη.
Στις περιπτω
Θε΄τουµε:

(2500 − 500).

1−

1

[(1 + X )

=100
⎤

⎡ 365
1 / 365 ⎢⎣ 12 − 20 ⎥⎦

]

1

[ (1 + X ) ]

1 / 12 24

(1 + X ) 1 / 12 − 1

Ει΄τε θε΄τουµε:

2000.

1

( 1 + X)

10 , 4316
365

= 100

1
1
1
+ 100
+ .......... + 100
1 / 12
2 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 24 / 12

και βρι΄σκουµε X = 20,395287, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 20,4 %.
∆ε΄κατο ΄εβδοµο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «α΄νοιγµα πι΄στωσης» καθορισµε΄νης δια΄ρκειας 6 µηνω΄ν και συνολικου΄ ποσου΄
΄ . Η συ΄µβαση πι΄στωσης ορι΄ζει την καταβολη΄ του συνολικου΄ κο΄στους της πι΄στωσης κα΄θε
πι΄στωσης 2 500 ευρω
µη΄να και την αποπληρωµη΄ του συνολικου΄ ποσου΄ της πι΄στωσης κατα΄ τη λη΄ξη της συ΄µβασης. Το (πραγµατικο΄)
ετη΄σιο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο ει΄ναι 8 % και οι επιβαρυ΄νσεις ανε΄ρχονται σε 0,25 % µηνιαι΄ως. Υπενθυµι΄ζουµε ο΄τι στην
προκειµε΄νη περι΄πτωση λαµβα΄νεται ως υπο΄θεση µι΄α α΄µεση και ολοκληρωτικη΄ ανα΄ληψη του ποσου΄ της πι΄στωσης.
΄ ν το΄κων, που υπολογι΄ζονται
Βρι΄σκουµε το ποσο΄ που αντιστοιχει΄ στο περιοδικο΄ χρεωλυ΄σιο των µηνιαι΄ων χρεωστικω
βα΄σει ενο΄ς ισοδυ΄ναµου µηνιαι΄ου επιτοκι΄ου, µε τον ακο΄λουθο τυ΄πο:

[

. (1,08)
a = 2500{

1 / 12

]

− 1 + 0,25}

Ήτοι:

a = 2500.( 0,006434 + 0,0025) = 22,34
Θε΄τουµε εποµε΄νως:

1−
2500 = 22,34

1

[(1 + X ) ]

(1 + X )

1 / 12 6

1 / 12

−1

+ 2500

1

(1 + X ) 6 / 12

Ει΄τε θε΄τουµε:

2500 = 22,34

1
1
1
1
+ 22,34
+ .......... + 22,34
+ 2500
1 / 12
2 / 12
6 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 6 / 12

και βρι΄σκουµε X = 11,263633, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 11,3 %.
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∆ε΄κατο ο΄γδοο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «α΄νοιγµα πι΄στωσης» αο΄ριστης δια΄ρκειας και υ΄ψους 2 500 ευρω΄. Η συ΄µβαση
προβλε΄πει εξαµηνιαι΄α καταβολη΄ ΄ση
ι τουλα΄χιστον µε το 25 % του εναποµει΄ναντος υπολοι΄που της οφειλη΄ς σε
΄ . Το (πραγµατικο΄) ετη΄σιο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο
κεφα΄λαιο και χρεωστικου΄ς το΄κους, µε ελα΄χιστη πληρωµη΄ 25 ευρω
΄.
ανε΄ρχεται σε 12 % και τα ΄εξοδα κατα΄ρτισης φακε΄λου, καταβλητε΄α κατα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης, σε 50 ευρω
(Βρι΄σκουµε το ισοδυ΄ναµο µηνιαι΄ο επιτο΄κιο µε τον ακο΄λουθο τυ΄πο:

i = (1 + 0,12) 6 / 12 − 1 = 0,00583
η΄τοι 5,83 %).
Τα ποσα΄ των 19 εξαµηνιαι΄ων δο΄σεων που πρε΄πει να εξοφληθου΄ν (Dl) µπορου΄ν να ληφθου΄ν απο΄ πι΄νακα χρεωλυσι΄ων ο΄που D1 = 661,44· D2 = 525· D3 = 416,71· D4 = 330,75· D5 = 262,52· D6 = 208,37· D7 = 165,39· D8
= 208,37· D9 = 104,20· D10 = 82,70· D11 = 65,64· D12 = 52,1· D13 = 41,36· D14 = 32,82· D15 = 25· D16 =
25· D17 = 25· D18 = 25· D19 = 15,28.
Θε΄τουµε:

2500 − 50 = 661,44

1
1
1
1
+ 525
+ .......... + 25
+ 15,28
6 / 12
12 / 12
108 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 114 / 12

και βρι΄σκουµε X = 13,151744 %, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 13,2 %.

∆ε΄κατο ΄ενατο παρα΄δειγµα
Έστω συ΄µβαση πι΄στωσης τυ΄που «α΄νοιγµα πι΄στωσης» αο΄ριστης δια΄ρκειας µε΄σω κα΄ρτας, µε την οποι΄α µπορου΄ν να
πραγµατοποιου΄νται αναλη΄ψεις πι΄στωσης συνολικου΄ υ΄ψους 700 ευρω΄. Η συ΄µβαση προβλε΄πει µηνιαι΄α καταβολη΄
΄ση
ι τουλα΄χιστον µε το 5 % του εναποµει΄ναντος υπολοι΄που της οφειλη΄ς σε κεφα΄λαιο και χρεωστικου΄ς το΄κους, µε
΄ . Το
περιοδικο΄ χρεωλυ΄σιο (α) τουλα΄χιστον 25 ευρω΄. Τα ετη΄σια ΄εξοδα για την κα΄ρτα ανε΄ρχονται σε 20 ευρω
΄ το χρεωλυ΄σιο και 12 % για τα επο΄µενα χρεωλυ΄σια.
(πραγµατικο΄) ετη΄σιο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο ει΄ναι 0 % για το πρω
Τα ποσα΄ των 31 εξαµηνιαι΄ων δο΄σεων που πρε΄πει να εξοφληθου΄ν (Dl) µπορου΄ν να ληφθου΄ν απο΄ ΄εναν πι΄νακα
χρεωλυσι΄ων ο΄που D1 = 55,00· D2 = 33,57· D3 = 32,19· D4 = 30,87· D5 = 29,61· D6 = 28,39· D7 = 27,23·
D8 = 26,11· D9 = 25,04· D10 ΄εως D12 = 25,00· D13 = 45· D14 ΄εως D24 = 25,00· D25 = 45· D26 ΄εως D30 =
25,00· D31 = 2,25.
Θε΄τουµε:

700 = 55

1
1
1
1
+
33
,
57
+
..........
+
25
+
2
,
25
(1 + X ) 1 / 12
(1 + X ) 2 / 12
(1 + X ) 30 / 12
(1 + X ) 31 / 12

και βρι΄σκουµε X = 18,470574, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 18,5 %.

Εικοστο΄ παρα΄δειγµα
Έστω α΄νοιγµα πι΄στωσης υπο΄ µορφη΄ προκαταβολη΄ς σε τρεχου΄µενο λογαριασµο΄ µε αο΄ριστη δια΄ρκεια και συνολικο΄
ποσο΄ πι΄στωσης 2 500 ευρω΄. Η συ΄µβαση πι΄στωσης δεν επιβα΄λλει πληρωµε΄ς σε κεφα΄λαιο, αλλα΄ προβλε΄πει τη
µηνιαι΄α καταβολη΄ του συνολικου΄ κο΄στους της συ΄µβασης. Το (πραγµατικο΄) ετη΄σιο χρεωστικο΄ επιτο΄κιο ει΄ναι 8 %.
΄.
Οι µηνιαι΄ες επιβαρυ΄νσεις ανε΄ρχονται σε 2,50 ευρω
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Εκτο΄ς απο΄ την υπο΄θεση της ολοκληρωτικη΄ς ανα΄ληψης του ποσου΄ της πι΄στωσης, θα χρησιµοποιη΄σουµε επι΄σης την
υπο΄θεση της θεωρητικη΄ς εξο΄φλησης µετα΄ απο΄ ΄ενα χρο΄νο.
Υπολογι΄ζουµε κατ’ αρχα΄ς το θεωρητικο΄ περιοδικο΄ χρεωλυ΄σιο των το΄κων και των επιβαρυ΄νσεων (α):

[

a = {2500. (1,08)

1 / 12

]

− 1 + 2,50

και στη συνε΄χεια

1−
2500 = 18,59

1

[(1+ X ) ]

(1 + X )

1 / 12 12

1 / 12

−1

+ 2500

1

(1+ X )

1 / 12 12

η΄τοι:

2500 = 18,59

1
1
1
1
+ 18,59
+ .......... + 18,59
+ 2500
1 / 12
2 / 12
12 / 12
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X )
(1 + X ) 12 / 12

και βρι΄σκουµε X = 9,295804, η΄τοι ΣΕΠΕ ΄σο
ι µε 9,3 %.

P5_TA(2004)0298

Αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς των επιχειρη΄σεων προς
΄ ν 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ
τους καταναλωτε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και για την τροποποι΄ηση των οδηγιω
και 98/27/ΕΚ (οδηγι΄α για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς) (COM(2003)356  C5-0288/2003 
2003/0134(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
F ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)356) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0288/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς και τη γνωµοδο΄τηση
F ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0188/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004
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P5_TC1-COD(2003)0134
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις
αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς των επιχειρη΄σεων προς τους καταναλωτε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και για
΄ ν 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (οδηγι΄α για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς
την τροποποι΄ηση των οδηγιω
πρακτικε΄ς)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
΄ ρθρα 95 και 153,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
Ενεργω΄ντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζει το α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ρο χωρι΄ς
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο14, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης, η εσωτερικη΄ αγορα΄ αποτελει΄ ΄ενα χω
΄ ν και η ελευθερι΄α
εσωτερικα΄ συ΄νορα, στον οποι΄ο εξασφαλι΄ζονται η ελευ΄θερη διακι΄νηση αγαθω΄ν και υπηρεσιω
΄ ν πρακτικω
΄ ν στο χω
΄ ρο χωρι΄ς εσωτερικα΄ συ΄νορα ει΄ναι ζωτικη΄ς
εγκατα΄στασης. Η ανα΄πτυξη θεµιτω΄ν εµπορικω
΄ ν δραστηριοτη΄των.
σηµασι΄ας για την ανα΄πτυξη διασυνοριακω

(2)

Οι νο΄µοι των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς παρουσια΄ζουν σηµαντικε΄ς
΄ σεις του ανταγωνισµου΄ και εµπο΄δια
διαφορε΄ς, οι οποι΄ες µπορου΄ν να δηµιουργη΄σουν αισθητε΄ς στρεβλω
στην οµαλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Στον τοµε΄α της διαφη΄µισης, η οδηγι΄α 84/450/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου της 10ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση (4), σχετικα΄ µε την παραπλανητικη΄ και συγκριτικη΄ διαφη΄µιση, θεσπι΄ζει ελα΄χιστα κριτη΄ρια για την εναρµο΄νιση των διατα΄ξεων για την
παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση, ο΄µως δεν εµποδι΄ζει τα κρα΄τη µε΄λη να διατηρη΄σουν η΄ να θεσπι΄σουν µε΄τρα που
παρε΄χουν εκτενε΄στερη προστασι΄α στους καταναλωτε΄ς. Ως εκ του΄του, οι διατα΄ξεις των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄
µε την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση διαφε΄ρουν σηµαντικα΄.

(3)

Οι διαφορε΄ς αυτε΄ς δηµιουργου΄ν αβεβαιο΄τητα ως προς τους εθνικου΄ς κανο΄νες που ισχυ΄ουν για τις αθε΄µιτες
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς, βλα΄πτουν τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν και δηµιουργου΄ν πολλα΄ εµπο΄δια που πλη΄ττουν τις επιχειρη΄σεις και τους καταναλωτε΄ς. Τα εµπο΄δια αυτα΄ αυξα΄νουν το κο΄στος των επιχει΄ ν της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν επιθυµου΄ν να
ρη΄σεων κατα΄ την α΄σκηση εκ µε΄ρους τους των ελευθεριω
δραστηριοποιηθου΄ν σε διασυνοριακο΄ µα΄ρκετινγκ, διαφηµιστικε΄ς εκστρατει΄ες και προσφορε΄ς πωλη΄σεων.
΄ µατα΄ τους και υποσκα΄πτουν
∆ηµιουργου΄ν επι΄σης αβεβαιο΄τητα στους καταναλωτε΄ς ο΄σον αφορα΄ τα δικαιω
την εµπιστοσυ΄νη τους στην εσωτερικη΄ αγορα΄.

(4)

΄ ν και
Ελλει΄ψει ενιαι΄ων κανο΄νων σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, τα εµπο΄δια στη διασυνοριακη΄ προσφορα΄ υπηρεσιω
αγαθω΄ν η΄ στην ελευθερι΄α εγκατα΄στασης µπορου΄ν να δικαιολογηθου΄ν, υπο΄ το πρι΄σµα της νοµολογι΄ας του
΄ κουν την προστασι΄α αναγνωρισµε΄νων στο΄χων του δηµοσι΄ου
Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου, στο βαθµο΄ που επιδιω
συµφε΄ροντος και ο΄ντας αναλογικα΄ προς τους στο΄χους αυτου΄ς. Συ΄µφωνα µε τους κοινοτικου΄ς στο΄χους,
ο΄πως καθορι΄ζονται στις διατα΄ξεις της Συνθη΄κης που αφορου΄ν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α, του παρα΄γωγου
κοινοτικου΄ δικαι΄ου και την πολιτικη΄ της Επιτροπη΄ς για την εµπορικη΄ επικοινωνι΄α (5), παρο΄µοια εµπο΄δια
πρε΄πει να εξαλειφθου΄ν. Τα εµπο΄δια αυτα΄ µπορου΄ν να εξαλειφθου΄ν µο΄νο µε τη θε΄σπιση ενιαι΄ων κανο΄νων
΄ ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, στο βαθµο΄ που αυτο΄ ει΄ναι ανακαι µε τη διασαφη΄νιση ορισµε΄νων νοµικω΄ν εννοιω
γκαι΄ο για την ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και για τη συµµο΄ρφωση µε την απαι΄τηση νοµικη΄ς
βεβαιο΄τητας.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C …
ΕΕ C …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ L 250 της 19.9.1984, σ. 17. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 97/55/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου
και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 18).
(5) «Τα πορι΄σµατα του Πρα΄σινου Βιβλι΄ου σχετικα΄ µε τις εµπορικε΄ς επικοινωνι΄ες στην εσωτερικη΄ αγορα΄» ; Ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς. COM(1998)121 τελικο΄ της 4.3.1998.
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(5)

΄ κει την προσε΄γγιση της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν για τις
Ως εκ του΄του, η παρου΄σα οδηγι΄α επιδιω
αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αθε΄µιτης διαφη΄µισης, οι οποι΄ες βλα΄πτουν τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν. ∆εν καλυ΄πτει ου΄τε επηρεα΄ζει τους εθνικου΄ς νο΄µους για τις αθε΄µιτες
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που βλα΄πτουν µο΄νο τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των ανταγωνιστω΄ν η΄ τις πρακτικε΄ς που
΄ ση αυτη
΄
αφορου΄ν συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ εµπο΄ρων, αν και δραστηριο΄τητες που δεν επιτρε΄πονται µε βα
΄ν να θεωρηθου
΄ν αθε΄µιτες και µε βα
΄ ση τους κανο΄νες περι΄ ανταγωνισµου
΄.
την οδηγι΄α µπορου
΄ ζει τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 84/450/ΕΟΚ για τη διαφη΄µιση που ει΄ναι παραπλανητικη΄ για
∆εν επηρεα
΄ ς επι΄σης και για τη συγκριτικη΄ διαφη΄µιση. ∆εν επηρεα΄ζει επι΄σης αποδεκτε΄ς πρακτικε΄ς
τις επιχειρη΄σεις, καθω
διαφη΄µισης και µα΄ρκετινγκ, ο΄πως η τοποθε΄τηση προϊο΄ντων, η διαφοροποι΄ηση του εµπορικου΄ ση΄µατος η΄ η
προσφορα΄ κινη΄τρων, οι οποι΄ες µπορου΄ν θεµιτα΄ να επηρεα΄σουν τη γνω΄µη των καταναλωτω΄ν για προϊο΄ντα
΄ ς και τη συµπεριφορα΄ τους, χωρι΄ς να εµποδι΄ζεται η ικανο΄τητα των καταναλωτω΄ν να λα΄βουν τεκµηριωκαθω
µε΄νη απο΄φαση. Η παρου΄σα οδηγι΄α αφορα΄ εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που αποβλε΄πουν α΄µεσα στον επηρεασµο΄ των
αποφα΄σεων των καταναλωτω΄ν σε σχε΄ση µε προϊο΄ντα. ∆εν αφορα΄ εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που εκτελου΄νται κατ’
αρχη΄ν για α΄λλους σκοπου΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης π.χ. της εµπορικη΄ς επικοινωνι΄ας που στοχευ΄ει σε επενδυτε΄ς, ο΄πως ετη΄σιες εκθε΄σεις και εταιρικε΄ς διαφηµιστικε΄ς δηµοσιευ΄σεις.

(6)

Η παρου΄σα οδηγι΄α επιφυλα΄σσεται ατοµικω΄ν ενεργειω΄ν στις οποι΄ες προβαι΄νουν ΄οσοι ΄εχουν πληγει΄ απο΄
΄ ν και εθνικω
΄ ν κανο΄νων για το συµβατικο΄ δι΄καιο,
αθε΄µιτη εµπορικη΄ πρακτικη΄. Επιφυλα΄σσεται επι΄σης κοινοτικω
΄ µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, τους κανο΄νες που αφορου΄ν θε΄µατα υγει΄ας και ασφα΄λειας των
τα δικαιω
΄ ν διατα΄ξεων για
προϊο΄ντων καθω΄ς επι΄σης και των κοινοτικω΄ν κανο΄νων για τον ανταγωνισµο΄ και των εθνικω
την εφαρµογη΄ τους.

(7)

Ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλιστει΄ η συνεπη΄ς σχε΄ση της παρου΄σας οδηγι΄ας και του υφιστα΄µενου κοινοτικου΄
δικαι΄ου, ειδικα΄ για λεπτοµερει΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς και ισχυ΄ουν για συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς. Ως εκ του΄του, η παρου΄σα οδηγι΄α τροποποιει΄ την οδηγι΄α 84/450/ΕΟΚ, την οδηγι΄α
97/7/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαι΅ου 1997 για την προστασι΄α
των καταναλωτω΄ν σχετικα΄ µε τις εξ αποστα΄σεως συµβα΄σεις (1), και την οδηγι΄α 98/27/ΕΚ, της 19ης Μαι΅ου
1998, περι΄ των αγωγω΄ν παραλει΄ψεως στον τοµε΄α της προστασι΄ας των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν (2).
Αντι΄στοιχα, η παρου΄σα οδηγι΄α ισχυ΄ει µο΄νο στο βαθµο΄ που δεν υφι΄στανται ειδικε΄ς κοινοτικε΄ς νοµικε΄ς δια΄ ν πρακτικω
΄ ν, ο΄πως οι απαιτη΄σεις πληροτα΄ξεις που να ρυθµι΄ζουν συγκεκριµε΄νες πτυχε΄ς αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν στον καταναλωτη΄. Παρε΄χει προσταφο΄ρησης και οι κανο΄νες για τον τρο΄πο παρουσι΄ασης των πληροφοριω
σι΄α στον καταναλωτη΄ ο΄που δεν υπα΄ρχει ειδικη΄ τοµεακη΄ νοµοθεσι΄α σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο και απαγορευ΄ει
στους εµπο΄ρους τη δηµιουργι΄α εσφαλµε΄νων εντυπω΄σεων για τη φυ΄ση των προϊο΄ντων. Αυτο΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα
σηµαντικο΄ για συ΄νθετα προϊο΄ντα µε υψηλα΄ επι΄πεδα κινδυ΄νου για τους καταναλωτε΄ς, ο΄πως ορισµε΄να προϊο΄΄ ν υπηρεσιω
΄ ν. Κατα΄ συνε΄πεια, η οδηγι΄α συµπληρω
΄ νει το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο που ισχυ΄ει για
ντα οικονοµικω
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που βλα΄πτουν τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν και, συγκεκριµε΄να, τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της … σχετικα΄ µε τις
πρακτικε΄ς προω΄θησης των πωλη΄σεων στην εσωτερικη΄ αγορα΄ (3). Ο κανονισµο΄ς εξαλει΄φει ορισµε΄νες απαγο΄ ς και την αναφορα΄ σε
ρευ΄σεις η΄ περιορισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ τις πρακτικε΄ς προω΄θησης των πωλη΄σεων καθω
αυτε΄ς σε εµπορικη΄ επικοινωνι΄α. Οι γενικε΄ς προδιαγραφε΄ς για την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση και α΄λλες αθε΄΄ ν προω΄θησης των
µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς, οι οποι΄ες ισχυ΄ουν για τη χρη΄ση και την επικοινωνι΄α πρακτικω
πωλη΄σεων, καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α.

(8)

΄ ν διατα΄ξεων µε΄σω της παρου΄Το υψηλο΄ επι΄πεδο συ΄γκλισης που επιτυγχα΄νεται µε την προσε΄γγιση των εθνικω
΄ει
σας οδηγι΄ας, δηµιουργει΄ ΄ενα κοινο΄ υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν. Η οδηγι΄α απαγορευ
΄ νουν την οικονοµικη΄ συµπεριφορα΄ των καταναλωτω΄ν.
τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που στρεβλω
Καθορι΄ζει επι΄σης κανο΄νες για επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που αυτη΄ τη στιγµη΄ δεν ρυθµι΄ζονται σε επι΄πεδο ΕΕ. Η εναρµο΄νιση που ΄εχει επιτευχθει΄ και το υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν που απο΄σει, θα οδηγη
΄σει µε το χρο΄νο στις προϋποθε΄σεις για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς
σκοπει΄ να δηµιουργη
΄ ρισης στον τοµε΄α που συντονι΄ζει η οδηγι΄α.
της αµοιβαι΄ας αναγνω

(9)

΄ ρισης η
Ως αποτε΄λεσµα αυτου΄, µε το συνδυασµο΄ της εναρµο΄νισης και της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω
νοµικη΄ βεβαιο΄τητα θα αυξηθει΄ σηµαντικα΄ το΄σο για τους καταναλωτε΄ς ο΄σο και για τις επιχειρη΄σεις. Το΄σο
οι καταναλωτε΄ς ο΄σο και οι επιχειρη΄σεις θα µπορου΄ν να βασι΄ζονται σε ΄ενα ενιαι΄ο ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο που θα

(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271 της 9.10.2002,
σ. 16).
(2) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ.
(3) ΕΕ L …

30.4.2004
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΄ ς καθορισµε΄νες νοµικε΄ς ΄εννοιες που θα ρυθµι΄ζουν ο΄λες τις πτυχε΄ς αθε΄µιτων εµπορικω
΄ν
βασι΄ζεται σε σαφω
΄ ν σε ο΄λη την ΕΕ. Οι επιχειρη΄σεις θα πρε΄πει απλω
΄ ς να συµµορφω
΄ νονται µε τους εθνικου΄ς κανο΄νες
πρακτικω
΄ ρα στην οποι΄α ει΄ναι εγκατεστηµε΄νες. Το αποτε΄λεσµα θα ει΄ναι η εξα΄για τη µεταφορα΄ της οδηγι΄ας στη χω
λειψη των εµποδι΄ων που δηµιουργου΄νται απο΄ τον κατακερµατισµο΄ των κανο΄νων για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς
΄ ν για
πρακτικε΄ς που βλα΄πτουν τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν και η δηµιουργι΄α των συνθηκω
την επι΄τευξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς σε αυτο΄ν τον τοµε΄α. Ο το΄πος εγκατα΄στασης ενο΄ς εµπο΄ρου θα καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις ειδικε΄ς διατα΄ξεις του κοινοτικου΄ δικαι΄ου και τη νοµολογι΄α του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου.
΄ ν στο΄χων, µε΄σω της εξα΄λειψης των εµποδι΄ων στην εσωτερικη΄ αγορα΄, ει΄ναι
(10) Για την επι΄τευξη των κοινοτικω
΄ν οι υφιστα΄µενες αποκλι΄νουσες γενικε΄ς ρη΄τρες και νοµικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν
αναγκαι΄ο να εναρµονισθου
΄ νει απαγο΄ρευση των αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν πρακτιµελω΄ν. Εποµε΄νως, η παρου΄σα οδηγι΄α περιλαµβα
΄ ν που στρεβλω
΄ νουν την οικονοµικη΄ συµπεριφορα΄ των καταναλωτω΄ν. Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ο
κω
΄νη του καταναλωτη
΄, η
στο΄χος της προστασι΄ας του καταναλωτη΄ και να ενισχυθει΄ η εµπιστοσυ
απαγο΄ρευση εφαρµο΄ζεται επι΄σης για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς οι οποι΄ες συµβαι΄νουν
΄ποτε συµβατικη
΄ς σχε΄σης µεταξυ
΄ του εµπο΄ρου και του καταναλωτη
΄η
΄ µετα
΄ απο΄
εκτο΄ς οποιασδη
΄ναψη συ
΄µβασης και κατα
΄ την εκτε΄λεση
΄ της. Η απαγο΄ρευση ΄εχει αναπτυχθει΄ βα΄σει κανο΄νων
τη συ
΄ ν πρακτικω
΄ ν που ει΄ναι οι πλε΄ον συνη΄θεις, δηλαδη΄ τις παραπλανητικε΄ς εµπορικε΄ς
για τα δυ΄ο ει΄δη εµπορικω
πρακτικε΄ς και τις επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς.
(11) Επιδι΄ωξη ει΄ναι οι παραπλανητικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς να καλυ΄πτουν τις πρακτικε΄ς αυτε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παραπλανητικη΄ς διαφη΄µισης, µε τις οποι΄ες εξαπατα΄ται ο καταναλωτη΄ς και εµποδι΄ζεται στη λη΄ψη
΄σας οδητεκµηριωµε΄νης και, εποµε΄νως, αποτελεσµατικη΄ς επιλογη΄ς. ∆εν αποτελει΄ προ΄θεση της παρου
΄ των καταναλωτω
΄ ν απαγορευ
΄οντας η
΄ περιορι΄ζοντας την προγι΄ας να περιορι΄σει την επιλογη
΄ θηση φθηνο΄τερων «παρο΄µοιων» προϊο΄ντων εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω
΄ σεις στις οποι΄ες ο καταναω
΄ς χρεια
΄ ζεται προστασι΄α απο΄ ΄εµµεσες η
΄α
΄ µεσες προσπα
΄θειες να παραπλανηθει΄. Συ΄µφωνα µε
λωτη
τους νο΄µους και τις πρακτικε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν για την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση, η οδηγι΄α ταξινοµει΄ τις
παραπλανητικε΄ς πρακτικε΄ς σε παραπλανητικε΄ς ενε΄ργειες και σε παραπλανητικε΄ς παραλει΄ψεις. Όσον αφορα΄
΄ ν που πρε΄πει να λαµβα΄νει ο
τις παραλει΄ψεις, η οδηγι΄α καθορι΄ζει ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ πληροφοριω
καταναλωτη΄ς ω΄στε να λαµβα΄νει τεκµηριωµε΄νη απο΄φαση συναλλαγη΄ς. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς δεν πρε΄πει να
΄ νονται σε ο΄λες τις διαφηµι΄σεις αλλα΄ µο΄νο ο΄που ο ΄εµπορος απευθυ΄νει προ΄σκληση για αγορα΄,
ανακοινω
΄ ς στην οδηγι΄α.
΄εννοια που προσδιορι΄ζεται σαφω
΄ονται στο παρα
΄ ρτηµα 1 θεωρου
΄νται αθε΄µιτες υπο΄
(12) Οι εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που µνηµονευ
΄ποτε συνθη
΄κες. Τα κρα
΄τη µε΄λη µεταφε΄ρουν στην εθνικη΄ τους νοµοθεσι΄α το παρα
΄ ροποιεσδη
΄νολο΄ του, χωρι΄ς τροποποιη
΄σεις, διαγραφε΄ς η
΄ προσθη
΄κες. Η Επιτροπη
΄ υποβα
΄ λλει
τηµα 1 στο συ
΄ ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο σχετικα
΄ µε την εφαρµογη
΄ της
τακτικα
΄µατος 1, και ΄οταν ει΄ναι αναγκαι΄ο προτει΄νει αναοδηγι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου του παραρτη
΄ ρηση της οδηγι΄ας συ
΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που εκτι΄θενται στο α
΄ ρθρο 251 της Συνθη
΄θεω
κης.
(13) Οι διατα΄ξεις για τις επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς πρε΄πει να καλυ΄πτουν τις πρακτικε΄ς εκει΄νες που περιορι΄ζουν σηµαντικα΄ την ελευθερι΄α επιλογη΄ς του καταναλωτη΄. Προ΄κειται για πρακτικε΄ς που χρησιµοποιου΄ν
παρενο΄χληση, καταναγκασµο΄ και κατα΄χρηση επιρροη΄ς.
(14) Η παρου΄σα οδηγι΄α κωδικοποιει΄ την ε΄ννοια του µε΄σου καταναλωτη΄ που ανε΄πτυξε το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των. Συ΄µφωνα µε τη νοµολογι΄α του ∆ικαστηρι΄ου, τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια, κατα΄ τη χρη΄ση της
΄ς, κοινωνικου΄ς, πολιτιστικου΄ς η΄ γλωσσικου΄ς παρα΄γοντες. Όταν
ε΄ννοιας, συνεκτιµου΄ν επι΄σης οικονοµικου
΄ ν, η επι΄δραση της εµποριµια εµπορικη΄ πρακτικη΄ αποσκοπει΄ ειδικα΄ σε συγκεκριµε΄νη οµα΄δα καταναλωτω
κη΄ς πρακτικη΄ς πρε΄πει να εκτιµα΄ται απο΄ την οπτικη΄ γωνι΄α του µε΄σου µε΄λους αυτη΄ς της οµα΄δας.
΄ λωτοι καταναλωτε΄ς ει΄ναι οι πλε΄ον επιρρεπει΄ς να πε΄φτουν θυ
΄µατα των αθε΄µιτων
(15) Οι πιο ευα
΄ ν πρακτικω
΄ ν που αποτελου
΄ν αντικει΄µενο της παρου
΄σας οδηγι΄ας· ει΄ναι, εποµε΄νως, αναεµπορικω
΄ν τα συµφε΄ροντα
΄ τους ως καταναλωτω
΄ ν λαµβανοµε΄νων δεο΄ντως
γκαι΄ο να προστατευθου
΄ λογα µε τις περιστα
΄ σεις, παραγο΄ντων ΄οπως η ηλικι΄α (για παρα
΄ δειγµα ανη
΄λικοι
υπο΄ψη, ανα
΄σεις (για παρα
΄ δειγµα
και ηλικιωµε΄νοι), συγκεκριµε΄νες σωµατικε΄ς και διανοητικε΄ς καταστα
΄ πε΄νθους) η
΄ το µορφωτικο΄ επι΄πεδο. Απο΄ αυτη
΄ την α
΄ ποψη πρε΄πει να
περι΄οδος µητρο΄τητας η
΄ λλευση χαρακτηριστικω
΄ν που καθιστου
΄ν συγκεκριµε΄νη οµα
΄ δα
εµποδιστει΄ η αθε΄µιτη εκµετα
΄ ν ευα
΄λωτη. Πε΄ραν του
΄του, προσωπικε΄ς καταστα
΄ σεις ιδιαι΄τερης ευπα
΄ θειας, ΄οπως
καταναλωτω
΄ σεις α
΄ µεσης
΄ διανοητικε΄ς αναπηρι΄ες, πρε΄πει να λαµβα
΄ νονται υπο΄ψη σε περιπτω
σωµατικε΄ς η
΄ς µε τον καταναλωτη
΄, ΄οπως ει΄ναι οι πωλη
΄σεις απο΄ πο΄ρτα σε πο΄ρτα η
΄ οι προτροπε΄ς και
επαφη
΄σεις προς τον καταναλωτη΄ πριν, κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια η
΄ µετα
΄ τη συ
΄ναψη συµβοοι παρενοχλη
λαι΄ου.
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΄ δικες συµπεριφορα΄ς, οι οποι΄οι θα δι΄νουν τη δυνατο΄τητα στους εµπο΄ρους να
(16) Πρε΄πει να θεσπιστου΄ν κω
΄ νουν αυτοδεσµευτικου
΄ς κανο΄νες συ
΄µφωνους µε τις αρχε΄ς της οδηγι΄ας. Η καθιε΄ρωση και
καθιερω
΄ ν των κωδι΄κων και οι σταθερε΄ς δεσµευ
΄σεις στα πλαι΄σια αυτω
΄ ν των κωδι΄κων πρε΄χρη΄ση αυτω
΄ ντας τις επιταγε΄ς του δικαι΄ου του ανταγωνισµου
΄. Με στο΄χο τη διατη
΄ρηση
πει να γι΄νονται τηρω
΄ επιπε΄δου προστασι΄ας του καταναλωτη΄, οι οργανω
΄ σεις των καταναλωτω
΄ ν πρε΄πει να
υψηλου
΄ νονται και να συµµετε΄χουν στον σχεδιασµο΄ κω
΄ δικα δεοντολογι΄ας.
ενηµερω
(17) Άτοµα η΄ οργανισµοι΄, που στο πλαι΄σιο του εθνικου΄ νο΄µου θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον στην
΄ ν κατα΄ αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν πρακτικω
΄ ν,
υπο΄θεση, πρε΄πει να διαθε΄τουν ΄ενδικα µε΄σα για την κι΄νηση διαδικασιω
ει΄τε ενω΄πιον δικαστηρι΄ου ει΄τε ενω΄πιον διοικητικη΄ς αρχη΄ς η οποι΄α ει΄ναι αρµο΄δια για να αποφασι΄σει ως προς
την αγωγη΄ η΄ να κινη΄σει τις κατα΄λληλες νοµικε΄ς διαδικασι΄ες.
(18) Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να θεσπι΄σουν ποινε΄ς για παραβα΄σεις των διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας και πρε΄πει
να εξασφαλι΄σουν την επιβολη΄ τους. Οι ποινε΄ς αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς.
(19) Επειδη΄ οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης, δηλαδη΄ η εξα΄λειψη των εµποδι΄ων για τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς που προκυ΄πτουν απο΄ τους εθνικου΄ς νο΄µους για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς και η
παροχη΄ ενο΄ς κοινου΄ υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν µε΄σω της προσε΄γγισης των νο΄µων,
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς, δεν µποκανονισµω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄
ρου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω
επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να θεσπι΄σει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο
αυτο΄, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει αυτο΄ που ει΄ναι αναγκαι΄ο για την εξα΄λειψη των εµποδι΄ων της
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και την επι΄τευξη ενο΄ς κοινου΄ υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν.
΄ µατα και τις αρχε΄ς που αναγνωρι΄ζονται, ιδι΄ως, στο Χα΄ρτη
(20) Η παρου΄σα οδηγι΄α σε΄βεται τα θεµελιω΄δη δικαιω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
Θεµελιωδω

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Στο΄χος της οδηγι΄ας
Σκοπο΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας ει΄ναι να συµβα΄λει στην ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και η επι΄τευξη
΄ ν και των
ενο΄ς υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν µε την προσε΄γγιση των νο΄µων, των κανονισµω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν για τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που βλα΄πτουν τα οικονοµικα΄
διοικητικω
συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν, ο΄πως ορι΄ζονται στη συνε΄χεια.

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας:
α)

«καταναλωτη΄ς»: κα΄θε φυσικο΄ προ΄σωπο το οποι΄ο, ο΄σον αφορα΄ τις εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που καλυ΄πτει η
παρου΄σα οδηγι΄α, ενεργει΄ για λο΄γους οι οποι΄οι δεν εµπι΄πτουν στην εµπορικη΄, επιχειρηµατικη΄ η΄ επαγγελµατικη΄
του δραστηριο΄τητα·

β)

«µε΄σος καταναλωτη΄ς»: ο καταναλωτη΄ς ο οποι΄ος ΄εχει τη συνη΄θη πληροφο΄ρηση και ει΄ναι ευλο΄γως προσεκτικο΄ς
΄ψη των κοινωνικω
΄ν, πολιτισµικω
΄ ν και γλωσσικω
΄ ν συνθηκω
΄ ν·
και ενηµερωµε΄νος, λαµβανοµε΄νων υπο

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ δα καταναλωτω
΄ ν»: οµα
΄ δα καταναλωτω
΄ ν που ΄εχουν διακριτα
΄ χαρακτηριγ) «συγκεκριµε΄νη οµα
΄ µη οικονοµικη
΄ς φυ
΄σεως, ΄οπως:
στικα
i)

΄ λωτοι λο΄γω ποικι΄λων παραγο΄ντων, ΄οπως ηλικι΄α, αναπηρι΄α, φυσικη
΄η
΄ διακαταναλωτε΄ς ευα
΄ κατα
΄σταση, ΄εστω και προσωρινη
΄, η
΄ µορφωτικο΄ επι΄πεδο, οι οποι΄οι επηρεα
΄ ζουν την
νοητικη
΄ αντι΄δρασης των καταναλωτω
΄ ν αυτω
΄ ν·
ικανο΄τητα εκτι΄µησης και/η

΄ σεις στον τοµε΄α στον οποι΄ο δραστηριοποιει΄ται ο επαγγελµαii) καταναλωτε΄ς µε ειδικε΄ς γνω
΄ν ικανου΄ς να κατανοη
΄σουν ειδικευµε΄νες εµπορικε΄ς ανακοινω
΄τι΄ας, οι οποι΄ες τους καθιστου
σεις.
δ)

ε)

«πωλητη΄ς η΄ προµηθευτη΄ς» (στη συνε΄χεια «ο ΄εµπορος»):
;

κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο το οποι΄ο, ο΄σον αφορα΄ τις εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που καλυ΄πτει η παρου΄σα
οδηγι΄α, ενεργει΄ για λο΄γους οι οποι΄οι σχετι΄ζονται µε την εµπορικη΄, επιχειρηµατικη΄ η΄ επαγγελµατικη΄ του
΄ µε σκοπο
΄ την υλοποι΄ηση του κοινωνικου΄ στο΄χου του· καταλογι΄ζονται ευθυ
΄δραστηριο΄τητα, η
΄ ξη την οποι΄αν εν γνω
΄ σει του και µε΄σω της στα
΄ σης του προωθει΄ η
΄
νες στον ΄εµπορο για πρα
΄νει·
διευκολυ

;

΄ το νοµικο΄ προ΄σωπο στο οποι΄ο το δηµο΄σιο διαθε΄τει πολυ
΄ µεγα
΄λο
οι δηµο΄σιοι οργανισµοι΄ η
΄ν εµπορικε΄ς, χρηµατοοικονοµικε΄ς η
΄ επιχειρηµατικε΄ς δραστηριο΄τητες
µερι΄διο, οι οποι΄οι ασκου
΄ πωλου
΄ν προϊο΄ντα η
΄ υπηρεσι΄ες·
και προσφε΄ρουν η

;

΄ για λογαριασµο΄ τρι΄του, µε η
΄
τα προ΄σωπα τα οποι΄α ει΄τε εν ονο΄µατι΄ τους, ει΄τε εν ονο΄µατι η
΄ προσωπικο΄τητα, µε η
΄ χωρι΄ς κερδοσκοπικο
΄ σκοπο
΄, ασκου
΄ν εµπορικη
΄, χρηµατοχωρι΄ς νοµικη
΄η
΄ επιχειρηµατικη΄ δραστηριο΄τητα και προσφε΄ρουν η
΄ πωλου
΄ν προϊο΄ντα η
΄ υπηρεοικονοµικη
σι΄ες·

«προϊο΄ν»: κα΄θε αγαθο΄ η΄ υπηρεσι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης ακι΄νητης ιδιοκτησι΄ας·

΄ πησης, εµπορικη΄ επικοινωστ) «εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς»: κα΄θε πρα΄ξη, παρα΄λειψη, τρο΄πος συµπεριφορα΄ς η΄ εκπροσω
νι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της διαφη΄µισης και του µα΄ρκετινγκ, ενο΄ς εµπο΄ρου, α΄µεσα συνδεο΄µενη µε την
προω΄θηση, πω΄ληση η΄ προµη΄θεια απο΄ τον εν λο΄γω ΄εµπορο ενο΄ς προϊο΄ντος σε καταναλωτε΄ς·
ζ)

«ουσιαστικη΄ στρε΄βλωση της οικονοµικη΄ς συµπεριφορα΄ς των καταναλωτω΄ν»: η χρη΄ση µιας εµπορικη΄ς πρακτικη΄ς µε σκοπο΄ τη σηµαντικη΄ µει΄ωση της ικανο΄τητας του καταναλωτη΄ να λα΄βει τεκµηριωµε΄νη απο΄φαση, οδηγω΄ντας ΄ετσι τον καταναλωτη΄ να λα΄βει µια απο΄φαση συναλλαγη΄ς που διαφορετικα΄ δεν θα ελα΄µβανε·

η)

΄ συµφωνι΄α η οποι΄α καθορι΄ζει τη συµπεριφορα΄ των εµπο΄ρων που
΄ δικας συµπεριφορα΄ς»: κα΄θε εθελοντικη
«κω
΄ που συµφωνου
΄ν να δεσµευτου
΄ν απο΄ τον κω
΄ δικα σε σχε΄ση µε µια η΄ περισσο΄τερες συγκεδεσµευ΄ονται η
΄ σεις καταναλωτω
΄ν µπορου
΄ν να
κριµε΄νες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς η΄ επιχειρηµατικου΄ς τοµει΄ς. Οι οργανω
΄ρτιση των κωδι΄κων·
συµµετε΄χουν στην κατα

θ)

΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, το οποι΄ο ει΄ναι υπευ΄θυνο για τη διατυ΄πωση και την
΄ δικα»: το φυσικο΄ η
«ιδιοκτη΄της κω
΄ ς και, εφο΄σον απαιτει΄ται, για την παρακολου΄θηση της συµµο΄ρ΄ δικα συµπεριφορα
αναθεω΄ρηση ενο΄ς κω
΄ δικα ο΄σων ΄εχουν αναλα΄βει να δεσµευ΄ονται απο΄ αυτο΄ν·
φωσης µε τον κω

ι)

΄ πι΄στη που µπορει΄ ευλο΄«επαγγελµατικη΄ ευσυνειδησι΄α»: το προ΄τυπο ικανο΄τητας και µε΄ριµνας και η καλη
γως να αναµε΄νεται να επιδει΄ξει στους καταναλωτε΄ς ο ΄εµπορος, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των οιων΄ποτε ειδικω
΄ ν απαιτη΄σεων της πρακτικη΄ς της αγορα
΄ς στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των του στο κρα
΄τος
δη
΄σεων καλη
΄ς πι΄στης κατα
΄ τις διατα
΄ ξεις της
µε΄λος στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος και των απαιτη
΄ µε τους αθε΄µιτους ΄ορους
οδηγι΄ας 93/13/ΕΟΚ, του Συµβουλι΄ου, της 5ης Απριλι΄ου 1993, σχετικα
΄ σεις καταναλωτω
΄ν (1)·
στις συµβα

ια) «προ΄σκληση σε αγορα΄»: η εµπορικη΄ επικοινωνι΄α στην οποι΄α αναφε΄ρονται τα κυ΄ρια χαρακτηριστικα΄ του προϊο΄ντος και η τιµη΄ µε τον ενδεδειγµε΄νο τρο΄πο ως προς τα µε΄σα εµπορικη΄ς επικοινωνι΄ας που χρησιµοποιου΄νται
΄σει το προϊο΄ν απο΄ τον ΄εµπορο η
΄ τον
και ΄ετσι προσφε΄ρεται στον καταναλωτη΄ η ευκαιρι΄α να αγορα
΄ κτορα
΄ του·
πρα
ιβ) «κατα΄χρηση επιρροη΄ς»: η εκµετα΄λλευση της θε΄σης ισχυ΄ος για την α΄σκηση πι΄εσης, ακο΄µη και χωρι΄ς τη χρη΄ση
΄ την απειλη
΄ χρη
΄σης σωµατικη΄ς βι΄ας, µε τρο΄πο ω΄στε να περιορι΄ζεται σηµαντικα΄ η ικανο΄τητα του καταναη
λωτη΄ να λα΄βει τεκµηριωµε΄νη απο΄φαση·
΄ δε΄σµευση»: δε΄σµευση που περιε΄χεται σε κω
΄ δικα, η οποι΄α αποτελει΄ ειδικη
΄ υποχρε΄ωση
ιγ) «σταθερη
΄ φοντος, να αναλα
΄ βει ειδικη
΄ δρα
΄ ση η
΄ να εγκρι΄νει ειδικη
΄ γραµµη
΄ συµπεριεκ µε΄ρους του υπογρα
΄ ς ΄εναντι του καταναλωτη΄ ΄οσον αφορα
΄ τις εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που καλυ
΄πτονται απο΄ την
φορα
΄σα οδηγι΄α. Αποκλει΄ει οιαδη
΄ποτε δε΄σµευση που ο ΄διος
΄ δικας ειδικα
΄ αποκλει΄ει απο΄
παρου
ι
ο κω
΄ που αναφε΄ρονται ως απλοι΄ στο΄χοι η
΄ προσδοκι΄ες.
΄ λογο των σταθερω
΄ ν δεσµευ
΄σεων η
τον κατα
(1) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
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Άρθρο 3
Πεδι΄ο
1.
Η παρου΄σα οδηγι΄α ισχυ΄ει για αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς απο΄ την επιχει΄ρηση στον καταναλωτη΄,
΄ει για τις αποφα
΄ σεις συναλλαγη
΄ς των καταναλωτω
΄ν ακο΄µη
ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 5. Ισχυ
΄ σεις κατα
΄ τις οποι΄ες οι αποφα
΄σεις δεν καταλη
΄γουν σε συ
΄µβαση µεταξυ
΄ του κατακαι στις περιπτω
΄ και εµπο΄ρου. Στις περιπτω
΄ σεις κατα
΄ τις οποι΄ες συνα
΄ πτεται παρο΄µοια συ
΄µβαση, η παρου
΄σα
ναλωτη
΄ει εξι΄σου στις αποφα
΄ σεις συναλλαγη
΄ς πριν και µετα
΄ απο΄ την διατυ
΄πωση της συ
΄µβασης.
οδηγι΄α ισχυ
2.

Η παρου΄σα οδηγι΄α επιφυλα΄σσεται των κανο΄νων εγκυρο΄τητας, διαµο΄ρφωσης η΄ επι΄δρασης µιας συ΄µβασης.

΄ ν βλα΄βης η οποι΄α µπορει΄ να προκληθει΄ απο΄ αθε΄3.
Η παρου΄σα οδηγι΄α επιφυλα΄σσεται του ορισµου΄ των ειδω
΄ ς επι΄σης και της ποσοτικοποι΄ηση΄ς της.
µιτη εµπορικη΄ πρακτικη΄ καθω
4.
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν επηρεα΄ζει κοινοτικου΄ς η΄ εθνικου΄ς κανο΄νες που αφορου΄ν θε΄µατα υγει΄ας και ασφα΄λειας των προϊο΄ντων.
5.
Σε περι΄πτωση συ΄γκρουσης των διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας µε α΄λλους κοινοτικου΄ς κανο΄νες που διε΄΄ ν πρακτικω
΄ ν, οι τελευται΄οι ει΄ναι επικρατε΄στεροι και ισχυ΄ουν για τις
πουν συγκεκριµε΄νες πτυχε΄ς αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν πρακτικω
΄ ν.
συγκεκριµε΄νες πτυχε΄ς αθε΄µιτων εµπορικω
6.
Η οδηγι΄α επιφυλα΄σσεται των κανο΄νων που καθορι΄ζουν τη νοµολογι΄α των δικαστηρι΄ων και των κανο΄νων
΄ σεις.
που καθορι΄ζουν το δι΄καιο που εφαρµο΄ζεται στις µη συµβατικε΄ς υποχρεω
΄σα οδηγι΄α, εκτο΄ς του α
΄ρθρου 4, ισχυ
΄ει µε την επιφυ
΄λαξη των απαιτη
΄σεων συστηµα
΄7.
Η παρου
΄ς η
΄α
΄ λλων ειδικω
΄ ν κανο΄νων που διε΄πουν τη συµπεριφορα
΄
των αδειοδο΄τησης, κωδι΄κων συµπεριφορα
΄ τα προϊο΄ντα, τα οποι΄α, λο΄γω των χαρακτηρι΄ουν η
΄ προωθου
΄ν αυτα
των εµπο΄ρων οι οποι΄οι προµηθευ
΄ ν τους, απαιτου
΄ν λεπτοµερει΄ς απαιτη
΄σεις προκειµε΄νου να προστατευ
΄ονται τα συµφε΄ροντα των
στικω
΄ ν, υπο
΄ τον ΄ορο ΄οτι οι εν λο΄γω απαιτη
΄σεις εξασφαλι΄ζουν επι΄πεδο προστασι΄ας των κατακαταναλωτω
΄ ν τουλα
΄ χιστον εξι΄σου υψηλο
΄ µε αυτο΄ν που εξασφαλι΄ζεται µε την παρου
΄σα οδηγι΄α.
ναλωτω

Άρθρο 4
Εσωτερικη΄ αγορα΄
΄ νονται µο΄νο µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις, που εµπι΄πτουν στον τοµε΄α που εναρµονι΄ζει η
1.
Οι ΄εµποροι συµµορφω
παρου΄σα οδηγι΄α, του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι. Το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο ΄εµπορος εξασφαλι΄ζει τη συµµο΄ρφωση του τελευται΄ου.
΄ ν ου΄τε και την ελευ΄θερη διακι΄νηση αγαθω΄ν
2.
Το κρα΄τος µε΄λος δεν περιορι΄ζει την ελευθερι΄α παροχη΄ς υπηρεσιω
για λο΄γους που εµπι΄πτουν στον τοµε΄α που εναρµονι΄ζει η παρου΄σα οδηγι΄α.
΄λαξη της παρου
΄σας οδηγι΄ας, τα κρα
΄ τη µε΄λη ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να λαµβα
΄ νουν
3.
Με την επιφυ
΄ συνδε΄ονται µε τοµε΄α ο οποι΄ος δεν εναρµονι΄ζεται µε την οδηγι΄α, ΄οπως ο τοµε΄ας της
µε΄τρα ΄οταν αυτα
΄ς και πνευµατικη
΄ς ευηµερι΄ας των ανηλι΄κων και ο τοµε΄ας της δηµο΄υγει΄ας, η προστασι΄α της φυσικη
΄ λειας.
σιας ασφα
΄ ν µετα
΄ την ΄εγκριση της οδηγι΄ας τα κρα
΄ τη µε΄λη
4.
Εν ει΄δει αποκλι΄σεως, για περι΄οδο πε΄ντε ετω
΄ν να εφαρµο΄ζουν εθνικε΄ς διατα
΄ ξεις στον τοµε΄α που εναρµονι΄ζεται δυνα
΄ µει της παρου
΄σας
µπορου
΄ ρυθµιστικο΄τερες απο΄ αυτε΄ς της ΄διας
οδηγι΄ας, οι οποι΄ες θα ει΄ναι αυστηρο΄τερες η
ι
της οδηγι΄ας και
΄ ρη
΄τρας ελα
΄ χιστης εναρµο΄νισης περιλαµβανο΄µενης στις υφιστα
΄ µενες
θα ΄εχουν εγκριθει΄ υπο΄ µορφη
΄ µει των εν λο΄γω οδηγιω
΄ ν. Αυτε΄ς οι οδηγι΄ες
οδηγι΄ες εντο΄ς των τοµε΄ων που εναρµονι΄ζονται δυνα
΄ν στη διασφα
΄λιση του ΄οτι οι καταναλωτε΄ς προστατευ
΄ονται επαρκω
΄ ς ΄εναντι
πρε΄πει να αποσκοπου
΄ ν πρακτικω
΄ ν και να αναλογου
΄ν στον επιδιωκο΄µενο σκοπο
΄.
αθε΄µιτων εµπορικω
΄τη µε΄λη γνωστοποιου
΄ν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση στην Επιτροπη
΄ τις εθνικε΄ς διατα
΄ ξεις που
5.
Τα κρα
΄ γραφο 4.
αναφε΄ρονται στην παρα

30.4.2004

30.4.2004
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 5
΄ ν πρακτικω
΄ν
Απαγο΄ρευση αθε΄µιτων εµπορικω
1.

Απαγορευ΄ονται οι αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς.

2.

Μια εµπορικη΄ πρακτικη΄ κρι΄νεται αθε΄µιτη ο΄ταν:

;

΄ς πι΄στης, και
ει΄ναι αντι΄θετη προς τις απαιτη΄σεις επαγγελµατικη΄ς ευσυνειδησι΄ας και της καλη

;

στρεβλω΄νει ουσιαστικα΄ η΄ ενδε΄χεται να στρεβλω΄σει ουσιαστικα΄ την οικονοµικη΄ συµπεριφορα΄, ο΄σον αφορα΄ το
προϊο΄ν, του µε΄σου καταναλωτη΄ στον οποι΄ο απευθυ΄νεται η΄ τον οποι΄ο προσεγγι΄ζει η΄ του µε΄σου µε΄λους της
οµα΄δας, ο΄ταν µια εµπορικη΄ πρακτικη΄ απευθυ΄νεται ειδικα΄ σε συγκεκριµε΄νη οµα΄δα καταναλωτω΄ν. ∆ιατηρει΄΄σο ο ΄ορος της ιδιαι΄τερα ευα
΄λωτης κατα
΄στασης των εν λο΄γω καταναλωτω
΄ ν.
ται ωστο

3.

΄ την ΄εννοια της παραγρα
΄ φου 2, εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς κρι΄νονται αθε΄µιτες, εφο΄σον
Συγκεκριµε΄να, κατα

α)

ει΄ναι παραπλανητικε΄ς, η΄

β)

ει΄ναι επιθετικε΄ς

ο΄πως ορι΄ζεται στη συνε΄χεια της παρου΄σας οδηγι΄ας.
΄ ν πρακτικω
΄ ν που κρι΄νονται αθε΄µιτες υπο΄ κα΄θε
4.
Το παρα΄ρτηµα 1 περιε΄χει εξαντλητικο΄ κατα΄λογο εµπορικω
΄ λογος αναθεωρει΄ται µο΄νο µε τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 251 της Συνθη
΄κης.
συνθη΄κη. Ο κατα

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 6
Παραπλανητικε΄ς ενε΄ργειες
1.
Μια εµπορικη΄ πρακτικη΄ κρι΄νεται παραπλανητικη΄ ο΄ταν, µε κα΄θε τρο΄πο, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συνολικη΄ς
΄
παρουσι΄αση΄ς της, οδηγει΄ η΄ ενδε΄χεται να οδηγη΄σει τον καταναλωτη΄ στη λη΄ψη απο΄φασης συναλλαγη΄ς σοβαρου
΄ χαρακτη΄ρα, διο΄τι τον εξαπατα΄ η΄ ενδε΄χεται να τον εξαπατη΄σει σχετικα΄ µε:
οικονοµικου
α)

τα κυ΄ρια χαρακτηριστικα΄ γνωρι΄σµατα του προϊο΄ντος, ο΄πως η διαθεσιµο΄τητα, τα οφε΄λη, οι κι΄νδυνοι, η εκτε΄λεση, η συ΄νθεση, τα συνοδευτικα΄ εξαρτη΄µατα, η υποστη΄ριξη µετα΄ την πω΄ληση και η επεξεργασι΄α παραπο΄νων,
η µε΄θοδος και η ηµεροµηνι΄α κατασκευη΄ς η΄ παροχη΄ς, η παρα΄δοση, η καταλληλο΄τητα, οι χρη΄σεις, η ποσο΄τητα,
οι προδιαγραφε΄ς, η γεωγραφικη΄ η΄ εµπορικη΄ προε΄λευση η΄ τα αναµενο΄µενα απο΄ τη χρη΄ση τους αποτελε΄σµατα,
΄ ν η΄ ελε΄γχων του προϊο΄ντος·
η΄ τα αποτελε΄σµατα και τα ουσιω΄δη χαρακτηριστικα΄ των δοκιµω

β)

κα΄θε δη΄λωση η΄ συ΄µβολο που να αφορα΄ την α΄µεση η΄ ΄εµµεση χορηγι΄α η΄ ΄εγκριση του εµπο΄ρου η΄ του προϊο΄ντος·

γ)

την τιµη΄ η΄ τον τρο΄πο υπολογισµου΄ της η΄ την υ΄παρξη ειδικη΄ς ΄εκπτωσης·

δ)

΄ν ο ΄εµπορος ΄εκρινε ΄οτι
την ανα΄γκη υπηρεσι΄ας, ανταλλακτικου΄, αντικατα΄στασης η΄ επισκευη΄ς, εκτο΄ς εα
΄γκη αυτη
΄, ενεργω
΄ ντας µε επαγγελµατικη
΄ ευσυνειδησι΄α κατα
΄ την ΄εννοια του
υφι΄σταται η ανα
΄ρθρου 2, στοιχει΄ο ι)·
α
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ε)

΄ µατα του εµπο΄ρου η΄ του πρα΄κτορα΄ του, ο΄πως η
τη φυ΄ση, τα χαρακτηριστικα΄ γνωρι΄σµατα και τα δικαιω
΄ ς, η ΄εγκριση, ο συνεταιρισµο΄ς η΄ η συ΄νδεση και η
ταυτο΄τητα και η περιουσι΄α του, οι ικανο΄τητες, το καθεστω
κατοχη΄ δικαιωµα΄των βιοµηχανικη΄ς, εµπορικη΄ς η΄ πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, η΄ τα βραβει΄α και οι διακρι΄σεις του·

΄ν·
στ) τους ισχυρισµου΄ς για το προϊο΄ν, οι οποι΄οι δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να τεκµηριωθου
ζ)

΄ µατα του καταναλωτη΄ η΄ τους κινδυ΄νους που µπορει΄ να αντιµετωπι΄σει.
τα δικαιω

2.
Μια εµπορικη΄ πρακτικη΄ κρι΄νεται επι΄σης παραπλανητικη΄ ο΄ταν στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη ο΄λα τα χαρακτηριστικα΄ της και τις συνθη΄κες, οδηγει΄ η΄ ενδε΄χεται να οδηγη΄σει τον καταναλωτη΄ στη
΄ οικονοµικου
΄ χαρακτη΄ρα και την οποι΄α διαφορετικα΄ δεν θα ελα΄µβανε,
λη΄ψη απο΄φασης συναλλαγη΄ς σοβαρου
και η οποι΄α περιλαµβα΄νει:
α)

κα΄θε µα΄ρκετινγκ προϊο΄ντος, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συγκριτικη΄ς διαφη΄µισης, η οποι΄α δηµιουργει΄ συ΄γχυση
µε προϊο΄ντα, εµπορικα΄ ση΄µατα, εµπορικε΄ς ονοµασι΄ες και α΄λλα διακριτικα΄ ση΄µατα ενο΄ς ανταγωνιστη΄·

β)

΄ δικες συµπεριφορα΄ς µε τους οποι΄ους
µη συµµο΄ρφωση του εµπο΄ρου µε τις δεσµευ΄σεις που περιε΄χουν κω
ανε΄λαβε να δεσµευτει΄, ο΄ταν:

γ)

;

η δε΄σµευση ει΄ναι ρητη΄ και µπορει΄ να πιστοποιηθει΄, και

;

ει΄ναι δηµο΄σια διαθε΄σιµες οι πληροφορι΄ες που προσδιορι΄ζουν τους εµπο΄ρους για τους οποι΄ους ισχυ΄ει ο
΄ δικας καθω
΄ ς και το περιεχο΄µενο του κω
΄ δικα· η΄
κω

;

΄ γνωστο΄ ΄οτι ΄εχει υπογρα
΄ ψει τον κω
΄ δικα συµπεριφορα
΄ ς·
ο ΄διος
ι
ο ΄εµπορος καθιστα

µη συµµο΄ρφωση µε δε΄σµευση που ΄εχει αναληφθει΄ ΄εναντι δηµο΄σιας αρχη΄ς για τη λη΄ξη αθε΄µιτης εµπορικη΄ς
πρακτικη΄ς στο πλαι΄σιο της παρου΄σας οδηγι΄ας.

Άρθρο 7
Παραπλανητικε΄ς παραλει΄ψεις
1.
Μια εµπορικη΄ πρακτικη΄ κρι΄νεται παραπλανητικη΄ εφο΄σον, στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
΄ση του χρησιµοποιουµε΄νου µε΄σου
ο΄λα τα χαρακτηριστικα΄ της και τις συνθη΄κες και, ενδεχοµε΄νως, τη φυ
΄, στις περιπτω
΄ σεις κατα
΄ τις οποι΄ες υπα
΄ ρχουν φυσικοι΄
επικοινωνι΄ας, παραλει΄πει ουσιαστικε΄ς πληροφορι΄ες η
΄ ρου η
΄ χρο΄νου µετα
΄ δοσης, δεν διαθε΄τει τις αιτηθει΄σες ουσιαστικε΄ς πληροφορι΄ες που
περιορισµοι΄ χω
χρεια΄ζεται ο µε΄σος καταναλωτη΄ς,, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, προκειµε΄νου να λα΄βει τεκµηριωµε΄νη απο΄φαση
΄ στερει΄ απο΄ τον καταναλωτη
΄ τη δυνατο΄τητα να αποκτη
΄σει η
΄ να εµπλουτι΄σει τε΄τοιες
συναλλαγη΄ς η
΄ οικοπληροφορι΄ες και, ως εκ του΄του, οδηγει΄ το µε΄σο καταναλωτη΄ στη λη΄ψη απο΄φασης συναλλαγη΄ς σοβαρου
΄ χαρακτη
΄ρα, την οποι΄α διαφορετικα΄ δεν θα ελα΄µβανε.
νοµικου
2.
Παραπλανητικη΄ παρα΄λειψη υπα΄ρχει και στην περι΄πτωση που ο ΄εµπορος αποκρυ΄πτει ουσιαστικε΄ς πληροφο΄ δεν τις παρε΄χει
΄, ασαφη΄, ακατα΄ληπτο, διφορου΄µενο η΄ εκτο΄ς χρο΄νου, η
ρι΄ες η΄ τις παρε΄χει κατα΄ τρο΄πο ατελη
΄οταν της ζητει΄ ο καταναλωτη΄ς η΄ ο΄ταν δεν αποκαλυ΄πτει την εµπορικη΄ προ΄θεση της εµπορικη΄ς πρακτικη΄ς ΄οταν
΄δη εµφανη
΄ς απο΄ το περιεχο΄µενο.
δεν ει΄ναι η
3.
Για εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς πριν απο΄ µια εµπορικη΄ συναλλαγη΄, η ουσιαστικη΄ παρα΄λειψη µπορει΄ να σηµειωθει΄
΄ νοντας
µο΄νο εα΄ν ο ΄εµπορος απευθυ΄νει προ΄σκληση αγορα΄ς. Στην περι΄πτωση της προ΄σκλησης αγορα΄ς, και λαµβα
΄ ορισµε΄νες
΄ η προ΄σκληση, µπορει΄ να δι΄δονται ΄ολες η
υπο΄ψη το µε΄σο µε΄σω του οποι΄ου διαδι΄δεται αυτη
απο΄ τις ακο΄λουθες ουσιαστικε΄ς πληροφορι΄ες, εα΄ν δεν ει΄ναι η΄δη προφανει΄ς απο΄ το πλαι΄σιο:
α)

τα κυ΄ρια χαρακτηριστικα΄ του προϊο΄ντος·

β)

΄ θε γραπτο΄ ΄εγγραφο, η εµπορικη΄ επωνυµι΄α του εµπο΄ρου και, ο΄που ενδει΄κνυται, η εµπορικη΄ επωνυµι΄α
σε κα
του εµπο΄ρου εξ ονο΄µατος αυτο΄ς ενεργει΄·

γ)

΄ ς και, ο΄που ενδει΄κνυται, ο΄λες οι προ΄σθετες επιβαρυ΄νσεις
η τιµη΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των φο΄ρων καθω
αποστολη΄ς, παρα΄δοσης η΄ ταχυδροµει΄ου η΄, ο΄ταν αυτε΄ς οι επιβαρυ΄νσεις δεν µπορου΄ν αντικειµενικα΄ να υπολογιστου΄ν εκ των προτε΄ρων, το γεγονο΄ς ο΄τι µπορει΄ να καταβληθου΄ν προ΄σθετες επιβαρυ΄νσεις·

δ)

οι ρυθµι΄σεις πληρωµη΄ς, παρα΄δοσης, εκτε΄λεσης και αντιµετω΄πισης παραπο΄νων, εφο΄σον αποκλι΄νουν απο΄ τις
απαιτη΄σεις της επαγγελµατικη΄ς ευσυνειδησι΄ας·
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ε)

΄ς και/η
΄ επιστροφη
΄ς, η
για προϊο΄ντα και συναλλαγε΄ς µε δικαι΄ωµα απο΄συρσης η΄ ακυ΄ρωσης, ανταλλαγη
΄ µατος·
υ΄παρξη αυτου΄ του δικαιω

΄ ν διατροφη
΄ς·
στ) το ακριβε΄ς περιεχο΄µενο και η προε΄λευση στην περι΄πτωση ειδω
ζ)

΄ρεις λεπτοµε΄ρειες για την εγγυ
΄ηση του προϊο΄ντος και τους ΄ορους εξυπηρε΄τησης µετα
΄ την
πλη
΄ ληση του προϊο΄ντος·
πω

΄ ρηση, κατα
΄ περι΄πτωση, σε ΄ενα κω
΄ δικα συµπεριφορα
΄ ς.
η) η προσχω
΄ γραφο 3 πρε΄πει να αναφε΄ρονται µε σαφη
΄
4.
Όλες οι πληροφορι΄ες που παρατι΄θενται στην παρα
΄ κριτο τρο΄πο.
και ευδια
΄ σµατος προϊο΄ντων που προσφε΄ρει ο
5.
Οι απαιτη΄σεις ενηµε΄ρωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νου του φα
συγκεκριµε΄νος ΄εµπορος, σε σχε΄ση µε τη διαφη΄µιση, την εµπορικη΄ επικοινωνι΄α η΄ το µα΄ρκετινγκ που θεσπι΄ζονται
απο΄ το κοινοτικο΄ δι΄καιο ει΄ναι ουσιαστικε΄ς.
6.
Το παρα΄ρτηµα 2 περιλαµβα΄νει µη εξαντλητικο΄ κατα΄λογο διατα΄ξεων του κοινοτικου΄ δικαι΄ου στις οποι΄ες
ορι΄ζονται οι απαιτη΄σεις ενηµε΄ρωσης σε σχε΄ση µε την εµπορικη΄ επικοινωνι΄α, τη διαφη΄µιση η΄ το µα΄ρκετινγκ.
΄ νουν τις απαιτη
΄σεις ενηµε΄ρωσης του παρο΄ντος α
΄ ρθρου, τεκµαι΄7.
Για τους εµπο΄ρους που εκπληρω
΄ ζεται ο µε΄σος καταναλωτη
΄ς για
ρεται ΄οτι δεν ΄εχουν παραλει΄ψει ουσιαστικε΄ς πληροφορι΄ες που χρεια
΄βει τεκµηριωµε΄νη απο΄φαση συναλλαγη
΄ς.
να λα

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Άρθρο 8
Επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς
Μια εµπορικη΄ πρακτικη΄ κρι΄νεται επιθετικη΄ εα΄ν, στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄λα τα χαρακτηριστικα΄ της και τις συνθη΄κες, µε παρενο΄χληση, καταναγκασµο΄ η΄ κατα΄χρηση επιρροη΄ς, παρεµποδι΄ζει σηµαντικα΄
η΄ ενδε΄χεται να παρεµποδι΄σει σηµαντικα΄ την ελευθερι΄α επιλογη΄ς η΄ συµπεριφορα΄ς του καταναλωτη΄ ως προς το
προϊο΄ν και ως εκ του΄του τον οδηγει΄ η΄ ενδε΄χεται να τον οδηγη΄σει στη λη΄ψη απο΄φασης συναλλαγη΄ς που διαφορετικα΄ δεν θα ελα΄µβανε.

Άρθρο 9
Άσκηση παρενο΄χλησης, καταναγκασµου΄ η΄ κατα΄χρησης επιρροη΄ς
Για να προσδιοριστει΄ αν µια εµπορικη΄ πρακτικη΄ ασκει΄ παρενο΄χληση, καταναγκασµο΄ η΄ κατα΄χρηση επιρροη΄ς πρε΄πει
να συνεκτιµου΄νται τα εξη΄ς:
α)

η χρονικη΄ στιγµη΄, η φυ΄ση η΄ η επιµονη΄·

β)

η χρη΄ση απειλητικη΄ς η΄ καταχρηστικη΄ς γλω΄σσας η΄ συµπεριφορα΄ς·

γ)

΄λωτης
΄ ΄ορο ευα
η αξιοποι΄ηση απο΄ τον ΄εµπορο κα΄θε συγκεκριµε΄νης ατυχι΄ας η΄ περι΄στασης η οποι΄α συνιστα
΄στασης και την οποι΄α γνωρι΄ζει ο ΄εµπορος, που να παρεµποδι΄ζει την κρι΄ση του καταναλωτη΄, ω΄στε να
κατα
΄ ν ο καταναλωτη
΄ς επιδιω
΄ κει
επηρεα΄σει την απο΄φαση του καταναλωτη΄ ο΄σον αφορα΄ το προϊο΄ν, εκτο΄ς εα
΄ ς το προϊο΄ν σε σχε΄ση µε την εν λο΄γω ατυχι΄α η
΄ περι΄σταση·
ρητω

δ)

κα΄θε σοβαρο΄ η΄ δυσανα΄λογο µη συµβατικο΄ εµπο΄διο που θε΄τει ο ΄εµπορος σε περι΄πτωση που ο καταναλωτη΄ς
΄ µατα΄ του στο πλαι΄σιο της συ΄µβασης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των δικαιωµα΄των
επιθυµει΄ να ασκη΄σει τα δικαιω
λη΄ξης της συ΄µβασης η΄ µετα΄βασης σε α΄λλο προϊο΄ν η΄ σε α΄λλο ΄εµπορο·

ε)

΄ ν ο ΄εµπορος αποδει΄ξει την
κα΄θε απειλη΄ ανα΄ληψης δρα΄σης που νοµικα΄ δεν µπορει΄ να αναληφθει΄ εκτο΄ς εα
΄ του πι΄στη.
καλη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Άρθρο 10
Κω΄δικες συµπεριφορα΄ς
΄ δικες δεοντολογι΄ας περιε΄χουν κατα
΄ λληλους και αποτελεσµατικου
΄ς µηχανισµου
΄ς επο1.
Οι κω
΄ρφωσης. Οι οργανω
΄ σεις καταναλωτω
΄ ν µπορου
΄ν να συµµετε΄χουν στην εκπο΄νηση
πτει΄ας και συµµο
των κωδι΄κων.
΄ρηση κωδι΄κων συµπεριφορα
΄ ς απο΄ χρη
΄στες των κωδι΄κων µε
2.
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν αποκλει΄ει την τη
΄ ν πρακτικω
΄ ν καθω
΄ ς και την προσφυγη΄ σε παρο΄µοιους φορει΄ς απο΄
στο΄χο τον ΄ελεγχο αθε΄µιτων εµπορικω
α΄τοµα η΄ οργανω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 11, εφο΄σον οι διαδικασι΄ες ενω΄πιον παρο΄µοιων φορε΄ων ει΄ναι
προ΄σθετες στις δικαστικε΄ς η΄ διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στο εν λο΄γω α΄ρθρο.
΄ τη παρα
΄γραφο µπορου
΄ν να ΄εχουν
3.
Οι προαιρετικε΄ς διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στην πρω
΄ χρηµατικω
΄ ν ποσω
΄ ν ως ποινη
΄
χαρακτη΄ρα διαιτητικη΄ς διαδικασι΄ας και να προβλε΄πουν την καταβολη
΄ αποζηµι΄ωση.
η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Επιβολη΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τα κατα΄λληλα και αποτελεσµατικα΄ µε΄σα για την καταπολε΄µηση αθε΄µιτων εµπο΄ ρξει συµµο΄ρφωση µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας οδηγι΄ας προς το συµ΄ ν προκειµε΄νου να υπα
ρικω΄ν πρακτικω
φε΄ρον των καταναλωτω΄ν.
Τα µε΄σα αυτα΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν νοµικε΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες θα δι΄νουν το δικαι΄ωµα σε προ΄σωπα η΄ οργα΄ν
νω΄σεις που συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α ΄εχουν νο΄µιµο δικαι΄ωµα στην καταπολε΄µηση αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν:
πρακτικω
;

να προσβα΄λλουν δικαστικα΄ αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς, η΄/και

;

να φε΄ρουν παρο΄µοιες αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ενω΄πιον διοικητικου΄ οργα΄νου αρµο΄διου ει΄τε να αποφασι΄σει σχετικα΄ µε τις προσφυγε΄ς ει΄τε να κινη΄σει τις κατα΄λληλες νο΄µιµες διαδικασι΄ες.

Το κα΄θε κρα΄τος µε΄λος αποφασι΄ζει το ΄διο
ι
ποια απο΄ τις παραπα΄νω διαδικασι΄ες θα ισχυ΄σει και αν θα πρε΄πει το
δικαστη΄ριο η΄ το διοικητικο΄ ο΄ργανο να ΄εχει το δικαι΄ωµα να απαιτη΄σει, προτου΄ επιληφθει΄ της υποθε΄σεως, να ΄εχει
γι΄νει προηγουµε΄νως προσφυγη΄ σε α΄λλα υπα΄ρχοντα µε΄σα διακανονισµου΄ της διαφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων και
των αναφεροµε΄νων στο α΄ρθρο 10.
΄ ν νο΄µων, αυτε΄ς οι νοµικε΄ς διαδικασι΄ες µπορου΄ν να στρε΄φονται χωριστα΄ η΄
Με τη δε΄ουσα συνεκτι΄µηση των εθνικω
ι
οικονοµικο΄ τοµε΄α.
απο΄ κοινου΄ κατα΄ ενο΄ς αριθµου΄ εµπο΄ρων απο΄ τον ΄διο
΄ ν διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 1, τα κρα΄τη µε΄λη παρε΄χουν στα δικαστη΄ρια η΄ τα
2.
Στα πλαι΄σια των νοµικω
διοικητικα΄ ο΄ργανα εξουσι΄ες οι οποι΄ες τους επιτρε΄πουν, στην περι΄πτωση που κρι΄νουν τα µε΄τρα αυτα΄ αναγκαι΄α
για την προστασι΄α ο΄λων των εµπλεκοµε΄νων συµφερο΄ντων και ιδιαι΄τερα του γενικου΄ συµφε΄ροντος:
;

΄ ν πρακτικω
΄ ν η΄ να κινου΄ν τις κατα΄λληλες νο΄µιµες διαδικασι΄ες
να διατα΄ζουν την παυ΄ση αθε΄µιτων εµπορικω
΄ ν πρακτικω
΄ ν, η΄
προκειµε΄νου να διαταχθει΄ η παυ΄ση αθε΄µιτων εµπορικω

;

στην περι΄πτωση που η αθε΄µιτη εµπορικη΄ πρακτικη΄ δεν ΄εχει ακο΄µη ασκηθει΄ αλλα΄ επι΄κειται, να την απαγορευ΄ουν η΄ να κινου΄ν τις κατα΄λληλες νοµικε΄ς διαδικασι΄ες για τη δια΄ταξη απαγο΄ρευσης της πρακτικη΄ς,

΄εστω και αν δεν αποδεικνυ΄εται ζηµι΄α η΄ πραγµατικη΄ βλα΄βη, ου΄τε δο΄λος η΄ αµε΄λεια εκ µε΄ρους του εµπο΄ρου.
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C 104 E/271
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

΄ το εδα΄φιο µπορου΄ν να ληφθου΄ν στα
Τα κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν, επιπλε΄ον, ο΄τι τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο πρω
πλαι΄σια της ταχει΄ας διαδικασι΄ας:
;

ει΄τε µε προσωρινη΄ ισχυ΄,

;

ει΄τε µε οριστικη΄ ισχυ΄,

΄ ν λυ΄σεων.
ενω΄ εννοει΄ται ο΄τι ανα΄γεται στην αρµοδιο΄τητα κα΄θε κρα΄τους µε΄λους να επιλε΄ξει µεταξυ΄ των δυ΄ο αυτω
΄ ν πρακτικω
΄ ν, η παυ΄ση
Επιπλε΄ον, προκειµε΄νου να εξαλειφθου΄ν τα εναποµε΄νοντα αποτελε΄σµατα αθε΄µιτων εµπορικω
της οποι΄ας ΄εχει διαταχθει΄ µε οριστικη΄ απο΄φαση, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απονε΄µουν στα δικαστη΄ρια η΄ τα
διοικητικα΄ ο΄ργανα εξουσι΄ες οι οποι΄ες τους επιτρε΄πουν:
;

να απαιτου΄ν τη δηµοσι΄ευση ολο΄κληρης της απο΄φασης η΄ µε΄ρους της, µε την µορφη΄ που κρι΄νουν κατα΄λληλη,

;

να απαιτου΄ν, επιπλε΄ον, τη δηµοσι΄ευση της επανορθωτικη΄ς δη΄λωσης.

3.

Οι διοικητικε΄ς αρχε΄ς, οι οποι΄ες προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1, πρε΄πει:

α)

να ΄εχουν τε΄τοια συ΄νθεση ω΄στε να µη γεννω΄νται αµφιβολι΄ες ως προς την αµεροληψι΄α τους·

β)

να διαθε΄τουν επαρκει΄ς εξουσι΄ες ο΄ταν αποφαι΄νονται σχετικα΄ µε τις προσφυγε΄ς ω΄στε να ασκου΄ν εποπτει΄α και να
΄ ν τους µε αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο·
επιβα΄λλουν την τη΄ρηση των αποφα΄σεω

γ)

να αιτιολογου΄ν τις αποφα΄σεις τους.

Εφο΄σον οι εξουσι΄ες που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 2 ασκου΄νται αποκλειστικα΄ απο΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο, οι
αποφα΄σεις του πρε΄πει πα΄ντοτε να ει΄ναι αιτιολογηµε΄νες. Ακο΄µη, στην περι΄πτωση αυτη΄, θα πρε΄πει να θεσπιστου΄ν
διαδικασι΄ες µε τις οποι΄ες θα ει΄ναι δυνατο΄ να προσβληθει΄ δικαστικα΄ κα΄θε καταχρηστικη΄ η΄ αδικαιολο΄γητη α΄σκηση
΄ν
΄ ν του διοικητικου΄ οργα΄νου η΄ κα΄θε καταχρηστικη΄ η΄ αδικαιολο΄γητη παρα΄λειψη α΄σκησης των εξουσιω
των εξουσιω
αυτω΄ν.

Άρθρο 12
∆ικαστη΄ρια και διοικητικε΄ς αρχε΄ς
Τα κρα΄τη µε΄λη παρε΄χουν στα δικαστη΄ρια η΄ στις διοικητικε΄ς αρχε΄ς τις κατα΄λληλες αρµοδιο΄τητες που τους επιτρε΄πουν, κατα΄ τη δια΄ρκεια αστικη΄ς η΄ διοικητικη΄ς διαδικασι΄ας, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11:
α)

΄ ν ισχυρινα απαιτου΄ν να προσκοµι΄ζει ο ΄εµπορος αποδει΄ξεις για την αντικειµενικη΄ ακρι΄βεια των πραγµατικω
΄ ν σε σχε΄ση µε µια εµπορικη΄ πρακτικη΄, εφο΄σον αυτο΄ κρι΄νεται αναγκαι΄ο στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση για
σµω
΄ ν που συµµετε΄χουν στη διαδιτην προστασι΄α των νο΄µιµων συµφερο΄ντων του εµπο΄ρου και των λοιπω΄ν µερω
κασι΄α· και

β)

να θεωρου΄ν ανακριβει΄ς τους πραγµατικου΄ς ισχυρισµου΄ς, εφο΄σον οι αποδει΄ξεις που ζητου΄νται συ΄µφωνα µε το
στοιχει΄ο α) δεν προσκοµιστου΄ν η΄ δεν επαρκου΄ν για να πεισθει΄ το δικαστη΄ριο η΄ η διοικητικη΄ αρχη΄.

Άρθρο 13
Κυρω΄σεις
΄ σεις για παραβα΄σεις των εθνικω
΄ ν διατα΄ξεων που θεσπι΄ζονται κατ’ εφαρµογη΄ της
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν κυρω
΄παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα για την εξασφα΄λιση της επιβολη΄ς αυτω΄ν των κυρω
΄ σεις αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς.
σεων. Οι κυρω
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Άρθρο 14
Τροποποιη΄σεις της οδηγι΄ας 84/450/ΕΟΚ
Η οδηγι΄α 84/450/ΕΟΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Το α΄ρθρο 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:

(1)

«Άρθρο 1
Η παρου΄σα οδηγι΄α σκοπο΄ ΄εχει την προστασι΄α των εµπο΄ρων απο΄ την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση και τις αθε΄µιτες συνε΄πειε΄ς της και ο καθορισµο΄ς των ο΄ρων υπο΄ τους οποι΄ους επιτρε΄πεται η συγκριτικη΄ διαφη΄µιση·»
Το α΄ρθρο 2, σηµει΄ο (3) αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:

(2)

«3) «πωλητη΄ς η΄ προµηθευτη΄ς» (στη συνε΄χεια ο «ε΄µπορος»): κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που ενεργει΄ για
λο΄γους οι οποι΄οι σχετι΄ζονται µε την εµπορικη΄, επιχειρηµατικη΄ η΄ επαγγελµατικη΄ του δραστηριο΄τητα.»
Στο α΄ρθρο 2, προστι΄θεται το ακο΄λουθο σηµει΄ο 3α:

(3)

«(3α) «ιδιοκτη΄της κω΄δικα»: κα΄θε οντο΄τητα, συµπεριλαµβανοµε΄νων ενο΄ς εµπο΄ρου η΄ µιας οµα΄δας εµπο΄ρων, η
΄ ρηση ενο΄ς κω
΄ δικα συµπεριφορα΄ς η΄/και για την
οποι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνη για τη διατυ΄πωση και την αναθεω
΄ δικα ο΄σων ΄εχουν αναλα΄βει να δεσµευ΄ονται απο΄ αυτο΄ν.»
παρακολου΄θηση της συµµο΄ρφωσης µε τον κω
Το α΄ρθρο 3α αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:

(4)

«Άρθρο 3α
Η συγκριτικη΄ διαφη΄µιση επιτρε΄πεται, ο΄σον αφορα΄ τη συ΄γκριση, ο΄ταν πληρου΄νται οι ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

συγκρι΄νει τα αγαθα΄ η΄ υπηρεσι΄ες που ανταποκρι΄νονται στις ΄διες
ι
ανα΄γκες η΄ ΄εχουν τους ΄διους
ι
στο΄χους·

β)

συγκρι΄νει κατα΄ τρο΄πο αντικειµενικο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα χαρακτηριστικα΄ που ει΄ναι ουσιω΄δη, συναφη΄,
΄ ν, στα οποι΄α µπορει΄ να συµπεεπαληθευ΄σιµα, και αντιπροσωπευτικα΄ των εν λο΄γω αγαθω΄ν και υπηρεσιω
ριλαµβα΄νεται και η τιµη΄·

γ)

΄ ν επωνυµιω
΄ ν, α΄λλων
δεν ΄εχει ως συνε΄πεια τη δυσφη΄µιση η΄ την υποτι΄µηση των σηµα΄των, των εµπορικω
΄ ν σηµει΄ων, αγαθω΄ν υπηρεσιω
΄ ν, δραστηριοτη΄των η΄ καταστα΄σεων ενο΄ς ανταγωνιστη΄·
διακριτικω

δ)

για προϊο΄ντα µε ονοµασι΄α προε΄λευσης, αφορα΄ σε κα΄θε περι΄πτωση προϊο΄ντα µε την ΄δια
ι
ονοµασι΄α προ΄ελευσης·

ε)

΄ ν σηµει΄ων
δεν επιφε΄ρει αθε΄µιτο ο΄φελος απο΄ τη φη΄µη ση΄µατος, εµπορικη΄ς επωνυµι΄ας η΄ α΄λλων διακριτικω
΄ ν καταγωγη΄ς ανταγωνιστικω΄ν προϊο΄ντων
ενο΄ς ανταγωνιστη΄ η΄ των δηλωτικω

στ) δεν παρουσια΄ζει ΄ενα αγαθο΄ η΄ µια υπηρεσι΄α ως αποµι΄µηση η΄ αντι΄γραφο αγαθου΄ η΄ υπηρεσι΄ας που φε΄ρουν
ση΄µα κατατεθε΄ν η΄ εµπορικη΄ επωνυµι΄α.»
Το α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 1, αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:

(5)

«1.
Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε να υπα΄ρχουν κατα΄λληλα και αποτελεσµατικα΄ µε΄σα καταπολε΄µησης της
παραπλανητικη΄ς διαφη΄µισης και συµµο΄ρφωσης µε τις διατα΄ξεις σε θε΄µατα συγκριτικη΄ς διαφη΄µισης προς το
συµφε΄ρον το΄σο των καταναλωτω΄ν ο΄σο και των ανταγωνιστω΄ν. Τα µε΄σα αυτα΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν νοµικε΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες παρε΄χουν το δικαι΄ωµα σε προ΄σωπα η΄ οργανω΄σεις που, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄
νοµοθεσι΄α, ΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον να απαγορευθει΄ η παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση η΄ να ρυθµιστει΄ η συγκριτικη΄
διαφη΄µιση:
α)

να προσβα΄λουν δικαστικα΄ την εν λο΄γω διαφη΄µιση· η΄

β)

να προσφυ΄γουν κατα΄ της διαφη΄µισης αυτη΄ς ενω΄πιον διοικητικη΄ς αρχη΄ς αρµο΄διας ει΄τε να αποφασι΄ζει
σχετικα΄ µε τις καταγγελι΄ες ει΄τε να κινη΄σει τις κατα΄λληλες δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες.
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Το κα΄θε κρα΄τος µε΄λος αποφασι΄ζει το ΄διο
ι ποια απο΄ τις παραπα΄νω διαδικασι΄ες θα ισχυ΄σει και αν θα πρε΄πει το
δικαστη΄ριο η΄ το διοικητικο΄ ο΄ργανο να ΄εχει το δικαι΄ωµα να απαιτη΄σει, προτου΄ επιληφθει΄ της υποθε΄σεως, να
΄εχει γι΄νει προηγουµε΄νως προσφυγη΄ σε α΄λλα υπα΄ρχοντα µε΄σα διακανονισµου΄ της διαφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των αναφεροµε΄νων στο α΄ρθρο 5.
΄ ν νο΄µων, αυτε΄ς οι νοµικε΄ς διαδικασι΄ες µπορου΄ν να στρε΄φονται χωριστα΄
Με τη δε΄ουσα συνεκτι΄µηση των εθνικω
ι
οικονοµικο΄ τοµε΄α.»
η΄ απο΄ κοινου΄ κατα΄ ενο΄ς αριθµου΄ εµπο΄ρων απο΄ τον ΄διο
(6) Στο α΄ρθρο 6, στοιχει΄ο α, οι λε΄ξεις «να προσκοµι΄ζει αποδει΄ξεις για την αντικειµενικη΄ ακρι΄βεια των πραγµα΄ ν» αντικαθι΄σταται απο΄ τις λε΄ξεις «να τεκµηριω
΄ σει τους πραγµατικου΄ς ισχυρισµου΄ς».
τικω΄ν ισχυρισµω
(7)

Το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:
«1.
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν κωλυ΄ει τα κρα΄τη µε΄λη να διατηρου΄ν η΄ να θεσπι΄ζουν διατα΄ξεις προκειµε΄νου να
παρα΄σχουν, ΄εναντι της παραπλανητικη΄ς διαφη΄µισης, µεγαλυ΄τερη προστασι΄α στους εµπο΄ρους και τους ανταγωνιστε΄ς»
Άρθρο 15
Τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 97/7/ΕΚ [εξ αποστα΄σεως πωλη΄σεις]

Το α΄ρθρο 9 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:
«Άρθρο 9
Παροχη΄ µη παραγγελθε΄ντων
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα προκειµε΄νου να απαλλα΄σσεται ο καταναλωτη΄ς απο΄ κα΄θε
ει΄δους αντιπαροχη΄, στην περι΄πτωση παροχη΄ς µη παραγγελθε΄ντων, η΄ ΄ελλειψη απα΄ντησης δεν ισοδυναµει΄ µε
συναι΄νεση.»
Άρθρο 16
Τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 98/27/ΕΚ [αγωγε΄ς παραλει΄ψεως]
Στο παρα΄ρτηµα της οδηγι΄ας 98/27/ΕΚ, το κει΄µενο στο σηµει΄ο 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο:
«1. Οδηγι΄α 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της … σχετικα΄ µε τις αθε΄µιτες εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς που πλη΄ττουν τους καταναλωτε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ (ΕΕ L της …, σ. …)»
Άρθρο 17
Πληροφο΄ρηση
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα για την ενηµε΄ρωση του καταναλωτη΄ σχετικα΄ µε την εθνικη΄
νοµοθεσι΄α για τη µεταφορα΄ της οδηγι΄ας και ενθαρρυ΄νουν, ο΄που χρεια΄ζεται, τους εµπο΄ρους και τις επαγγελµατι΄τες κωδι΄κων να ενηµερω
΄ νουν τους καταναλωτε΄ς για τους κω
΄ δικες συµπερικε΄ς οργανω΄σεις και τους ιδιοκτη
φορα΄ς τους.
Άρθρο 18
΄
Προσαρµογη
΄λιο σχετικα
΄ µε
΄ ενηµερω
΄ νει περιοδικω
΄ ς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και το Συµβου
1.
Η Επιτροπη
΄ της παρου
΄σας οδηγι΄ας στα κρα
΄τη µε΄λη και προτει΄νει, ανα
΄ πενταετι΄α, την προσαρτην εφαρµογη
΄ της κατα
΄στασης των εµπορικω
΄ ν πρακτικω
΄ ν που θεωρου
΄νται σε κα
΄ θε περι΄πτωση αθε΄µιτες, και
µογη
΄ ρτηµα 1 της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
που αναφε΄ρονται στο παρα
΄ τη µεταφορα
΄ της παρου
΄σας οδηγι΄ας στο εσωτερικο΄ δι΄καιο, η
2.
Το αργο΄τερο τε΄σσερα ΄ετη µετα
΄ υποβα
΄ λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο λεπτοµερη
΄ ΄εκθεση σχετικα
΄ µε
Επιτροπη
΄ της οδηγι΄ας, και ιδι΄ως του α
΄ρθρου 4, συνοδευο
΄µενη, εφο΄σον απαιτει΄ται, µε προ΄ταση
την εφαρµογη
΄ ρησης του εν λο΄γω α
΄ρθρου.
αναθεω
΄λιο και το Συµβου
΄λιο επανεξετα
΄ ζουν, στη βα
΄ ση αυτη
΄, τις διατα
΄ ξεις
3.
Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄ ρθρου 4 και ενεργου
΄ν, συ
΄µφωνα µε τη Συνθη
΄κη, εντο΄ς δυ
΄ο ετω
΄ ν απο΄ την παρουσι΄αση εκ
του α
΄ς της προ΄τασης που αναφε΄ρεται στο δευ
΄τερο εδα
΄φιο.
µε΄ρους της Επιτροπη
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Άρθρο 19
Μεταφορα΄ της οδηγι΄ας
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν και δηµοσιευ΄ουν τους νο΄µους, τους κανονισµου΄ς και τις διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που
απαιτου΄νται για τη συµµο΄ρφωση µε την παρου΄σα οδηγι΄α εντο΄ς […] (*). Πληροφορου΄ν αµε΄σως την Επιτροπη΄
΄ νουν την Επιτροπη΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση για κα΄θε επακο΄λουθη αλλαγη΄.
σχετικα΄ και ενηµερω
Εφαρµο΄ζουν τις παρου΄σες διατα΄ξεις εντο΄ς […] (**).
Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς, ο΄ταν θεσπι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, αναφε΄ρονται στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται απο΄
παρο΄µοια αναφορα΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Οι λεπτοµε΄ρειες της αναφορα΄ς αυτη΄ς καθορι΄ζονται απο΄
τα κρα΄τη µε΄λη.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την […] απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαι¨κη΄ς
Ένωσης.
Άρθρο 21
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

(*) 18 µη΄νες απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας.
(**) 2 ε΄τη απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ
Παραπλανητικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς
(1)

΄ δικα συµπεριφορα΄ς ενω΄ ο ΄εµπορος δεν ει΄ναι.
∆ο΄λιος ισχυρισµο΄ς ο΄τι προ΄κειται για συµβαλλο΄µενο σε κω

(2)

΄ δικας συµπεριφορα΄ς ΄εχει την ΄εγκριση δηµο΄σιου η΄ α΄λλου φορε΄α ενω΄ δεν την ΄εχει.
Ισχυρισµο΄ς ο΄τι ΄ενας κω

(3)

΄ ρχουν για να πιστευ΄ει κανει΄ς ο΄τι ο
Προ΄σκληση σε αγορα΄ προϊο΄ντων σε µια καθορισµε΄νη τιµη΄, ενω΄ υπα
΄εµπορος δεν θα ει΄ναι σε θε΄ση να προµηθευ΄σει η΄ να αναθε΄σει σε α΄λλο ΄εµπορο να προµηθευ΄σει τα προϊο΄ντα
αυτα΄ η΄ ισοδυ΄ναµα΄ τους στην τιµη΄ αυτη΄ για µια περι΄οδο και σε ποσο΄τητες που ει΄ναι ευ΄λογες, λαµβα΄νοντας
΄ς διαφη
΄µισης, και την τιµη΄ που προσφε΄ρεται (διαφη΄µιση
υπο΄ψη το προϊο΄ν, το µε΄γεθος της σχετικη
«δο΄λωµα»).

(4)

Προ΄σκληση σε αγορα΄ προϊο΄ντων σε καθορισµε΄νη τιµη΄ και στη συνε΄χεια:
α)

α΄ρνηση επι΄δειξης του διαφηµιζο΄µενου προϊο΄ντος στους καταναλωτε΄ς, η΄

β)

΄ ν για το προϊο΄ν η΄ παρα΄δοση΄ τους σε ευ΄λογο χρο΄νο, η΄
α΄ρνηση λη΄ψης παραγγελιω

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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γ)

δυσφη΄µιση του προϊο΄ντος,

δ)

η΄ επι΄δειξη ενο΄ς ελαττωµατικου΄ δει΄γµατο΄ς του

µε προ΄θεση προω΄θησης ενο΄ς α΄λλου προϊο΄ντος («δο΄λωµα και µεταστροφη΄»).
(5)

΄ περιορισµε΄νο χρονικο΄ δια΄στηµα, ΄ετσι ω΄στε
Εσφαλµε΄νη δη΄λωση ο΄τι το προϊο΄ν θα ει΄ναι διαθε΄σιµο για πολυ
να προκληθει΄ η λη΄ψη α΄µεσης απο΄φασης και να στερηθει΄ απο΄ τους καταναλωτε΄ς η δυνατο΄τητα η΄ ο χρο΄νος
να προβου΄ν σε µια συνειδητη΄ επιλογη΄.

(6)

΄ ν µετα΄ την πω
΄ ληση και στη συνε΄χεια δια΄θεση αυτη΄ς της υπηΑνα΄ληψη της υποχρε΄ωσης παροχη΄ς υπηρεσιω
ρεσι΄ας µο΄νο σε γλω΄σσα διαφορετικη΄ απο΄ αυτη΄ν που χρησιµοποι΄ησε ο ΄εµπορος στην επικοινωνι΄α του µε τον
΄ ς στον καταναλωτη΄ πριν απο΄ τη
καταναλωτη΄ πριν απο΄ τη συναλλαγη΄, χωρι΄ς να ΄εχει αναφερθει΄ αυτο΄ σαφω
συναλλαγη΄.

(7)

∆ο΄λια δη΄λωση ο΄τι ΄ενα προϊο΄ν µπορει΄ να πωλει΄ται νο΄µιµα ενω΄ δεν µπορει΄.

(8)

΄ σεις η
΄ εκστρατει΄ες προω
΄ θησης, που ορισµε΄νες φορε΄ς δηλω
΄ νονται
∆ιαφηµιστικο΄ υλικο΄, ανακοινω
΄µιση», που διανε΄µονται µε αντα
΄ λλαγµα πληρωµη
΄η
΄α
΄ λλη αµοιµε τον ΄ορο «κεκαλυµµε΄νη διαφη
΄ νονται µε τις διατα
΄ ξεις της οδηγι΄ας εα
΄ν το περιεχο΄µενο΄ τους ελε΄γβαι΄α διευθε΄τηση, συµµορφω
΄ και ΄οχι απο΄ τον εκδο΄τη. Οι ΄εµποροι και οι εκδο΄τες καθιστου
΄ν σαφε΄ς
χεται απο΄ τον διαφηµιστη
΄οτι τα διαφηµιστικα
΄ στοιχει΄α ει΄ναι διαφηµι΄σεις, π.χ. θε΄τοντας στην επικεφαλι΄δα «διαφηµιστικο΄
στοιχει΄ο».

(9)

Εσφαλµε΄νος ισχυρισµο΄ς ο΄τι η ατοµικη΄ ασφα΄λεια του καταναλωτη΄ και της οικογε΄νεια΄ς του βρι΄σκεται σε
΄ ουσιαστικα
΄ υπερβα
΄ λλοντας τους κινδυ
΄νους
κι΄νδυνο αν ο καταναλωτη΄ς δεν αγορα΄σει το προϊο΄ν η
΄ η οικογε΄νεια
΄ του θα αντιµετωπι΄σει εα
΄ ν ο καταναλωτη΄ς αγορα
΄ σει η
΄ δεν
που ο καταναλωτη΄ς η
΄ σει το προϊο΄ν.
αγορα

(10) ∆ηµιουργι΄α, λειτουργι΄α η΄ προω΄θηση ενο΄ς πυραµιδωτου΄ συστη΄µατος πωλη΄σεων, ο΄που ο καταναλωτη΄ς θεωρει΄
΄ ληση
ο΄τι µπορει΄ να ΄εχει ο΄φελος κυρι΄ως µε την εισαγωγη΄ α΄λλων καταναλωτω΄ν στο συ΄στηµα παρα΄ µε την πω
η΄ την κατανα΄λωση των προϊο΄ντων.
΄ς αναφορα
΄ ς ως βα
΄ση για την παραχω
΄ ρηση εκπτω
΄ σεων
΄ υψηλη
΄ς τιµη
(11) Η χρησιµοποι΄ηση τεχνητα
΄ την εσφαλµε΄νη εντυ
΄πωση ΄οτι υπα
΄ ρχει πλεοκαι δι΄δοντας µε τον τρο΄πο αυτο΄ στον καταναλωτη
΄ς.
νε΄κτηµα τιµη
΄ ληση λο΄γω δια΄λυσης» η΄ αντι΄στοιχης ΄εκφρασης, ο΄ταν ο ΄εµπορος δεν προ΄κειται να
(12) Χρη΄ση της ΄εκφρασης «πω
΄τε αντιµετωπι΄ζει κατα
΄σταση η
σταµατη΄σει τις εµπορικε΄ς δραστηριο΄τητε΄ς του και τις πωλη΄σεις, ου
΄ ση τη νοµοθεσι΄α, του δι΄νει δικαι΄ωµα να παρουσια
΄ ζει την πω
΄ ληση ως πω
΄ ληση
οποι΄α, µε βα
΄ λυσης.
λο΄γω δια
΄ς, µε
΄ θηση προϊο΄ντος παρο΄µοιου µε εκει΄νο που προσφε΄ρει συγκεκριµε΄νος κατασκευαστη
(13) Προω
΄ στε να υπονοει΄ται ΄οτι ΄εχει κατασκευασθει΄ απο΄ τον ΄διον
΄ ακο΄µα
τε΄τοιο τρο΄πο ω
ι
κατασκευαστη
και ΄οταν δεν συµβαι΄νει αυτο΄.
΄ υπηρεσιω
΄ ν στους καταναλωτε΄ς που δεν τα ΄εχουν ζητη
΄σει, εκτο΄ς εα
΄ν
(14) Παροχη΄ προϊο΄ντων η
΄ οι υπηρεσι΄ες ει΄ναι δωρεα
΄ ν και µπορου
΄ν να κρατηθου
΄ν η
΄ να
γι΄νεται σαφε΄ς ΄οτι τα προϊο΄ντα η
΄ν χωρι΄ς καµι΄α υποχρε΄ωση εκ µε΄ρους του καταναλωτη
΄.
χρησιµοποιηθου
΄ συναλλαγη
΄ς κατα
΄ τρο΄πον ω
΄ στε να ει΄ναι δυ
΄σκολο για τους καταναλωτε΄ς να γνωρι΄(15) ∆ιεξαγωγη
΄ ταυτο΄τητα του ατο΄µου η
΄ των ατο΄µων που θα ΄επρεπε κανονικα
΄ να ει΄ναι
ζουν την πραγµατικη
΄θυνο/α ως πωλητη
΄ς/ε΄ς η
΄ προµηθευτη
΄ς/ε΄ς στα πλαι΄σια του ισχυ
΄οντος νο΄µου.
υπευ
΄ θηση της προµη
΄θειας προϊο΄ντων η
΄ υπηρεσιω
΄ ν υπο΄ το προ΄σχηµα της ΄ερευνας η
΄ αναζη΄τη(16) Προω
΄ µης.
σης γνω
΄ προω
΄ θηση προϊο΄ντων η
΄ υπηρεσιω
΄ ν κατα
΄ τρο΄πον ω
΄ στε να αποκρυ
΄πτεται η εµπο(17) ∆ιαφη΄µιση η
΄ προ΄θεση της επικοινωνι΄ας.
ρικη
΄ λιση µε δο΄λιο τρο΄πο της υπογραφη
΄ς του καταναλωτη
΄ για την παραι΄τηση απο΄ την
(18) Εξασφα
΄ προστασι΄α που προβλε΄πεται στην παρου
΄σα οδηγι΄α.
νοµικη
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΄ χευσης η
΄ αλλαγη
΄ς ιδιοκτησι΄ας µε σαφη
΄ στο΄χο την αποφυγη
΄ της ευθυ
΄νης
(19) Η πρακτικη΄ της πτω
΄ ν (εταιρι΄ες Phoenix).
και προηγουµε΄νων συµφωνιω
΄ νωση διαγωνισµω
΄ ν και κλη
΄ρωση δω
΄ ρων ενω
΄ δεν υπη
΄ρξε ου
΄τε υπα
΄ ρχει προ΄θεση για
(20) ∆ιοργα
΄ των δω
΄ ρων που περιγρα
΄ φονται.
προσφορα
Επιθετικε΄ς εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς
(1)

΄ ρο ΄εως ο΄του υπογραφει΄ η
∆ηµιουργι΄α της εντυ΄πωσης ο΄τι ο καταναλωτη΄ς δεν µπορει΄ να εγκαταλει΄ψει το χω
συ΄µβαση η΄ καταβληθει΄ η πληρωµη΄.

(2)

Παρατεταµε΄νες η΄/και επαναλαµβανο΄µενες επισκε΄ψεις στο σπι΄τι του καταναλωτη΄ αγνοω΄ντας το αι΄τηµα του
΄.
΄ ρηση και µη επιστροφη
καταναλωτη΄ για αποχω

(3)

΄ νου, φαξ η΄ ηλεκτρονικου΄ ταχυδροµει΄ου η΄ α΄λλων µε΄σων
Συνεχει΄ς και ανεπιθυ΄µητες ενοχλη΄σεις µε΄σω τηλεφω
΄σει σαφε΄ς ΄οτι αυτε΄ς οι οχλη
΄σεις δεν ει΄ναι
εξ αποστα΄σεως εφο΄σον ο καταναλωτη΄ς ΄εχει καταστη
πλε΄ον επιθυµητε΄ς.
΄ µιας συµβαΟ ΄ορος «ενο΄χληση» δεν επεκτει΄νεται σε θεµιτε΄ς δραστηριο΄τητες για την επιβολη
΄σει η
΄ ΄οχι σε νε΄α συ
΄µβαση.
τικη΄ς υποχρε΄ωσης η οποι΄α µπορει΄ να οδηγη

(4)

Στο΄χευση καταναλωτω΄ν που προ΄σφατα ει΄χαν πε΄νθος η΄ σοβαρη΄ ασθε΄νεια στην οικογε΄νεια΄ τους, για την
΄ταξη αυτη
΄ δεν εφαρµο΄ζεται
πω΄ληση προϊο΄ντος που ΄εχει α΄µεση σχε΄ση µε αυτη΄ τη δυστυχι΄α. Η δια
΄ν η
΄ σε συναφη
΄ επαγγε΄λµατα.
στους διευθυντε΄ς γραφει΄ων τελετω

(5)

Απαι΄τηση απο΄ τον ασφαλισµε΄νο να προσκοµι΄σει ΄εγγραφα που δεν θεωρου΄νται ευ΄λογα συναφη΄ για την
΄ριο συµβο
΄λαιο΄ του, µε στο
΄χο να αποθαρρυναπο΄δειξη της εγκυρο΄τητας της απαι΄τησης στο ασφαλιστη
΄ ν του δικαιωµα΄των.
θει΄ ο καταναλωτη΄ς απο΄ την α΄σκηση των συµβατικω

(6)

∆ιαφη΄µιση σε παιδια΄ µε τρο΄πο που να υποβα΄λει ο΄τι η αποδοχη΄ τους απο΄ τους συνοµη΄λικου΄ς τους εξαρτα΄΄ σουν τα ΄δια
΄ τους αγορα
΄σουν ΄ενα συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν. Η δια΄ταξη αυτη΄ επιφυται απο΄ το αν αγορα
ι
η
λα΄σσεται του α΄ρθρου 16 της οδηγι΄ας 89/552/ΕΟΚ για τις τηλεοπτικε΄ς εκποµπε΄ς (1).

(7)

΄ επιστροφη
΄ς για προϊο΄ντα που ΄εχει προµηθευ΄σει ο ΄εµπορος αλλα΄ δεν ΄εχουν παραγΑπαι΄τηση πληρωµη΄ς η
γελθει΄ απο΄ τον καταναλωτη΄ (Παροχη΄ µη παραγγελθε΄ντων).
΄νται οι περιπτω
΄ σεις υποκατα
΄ στατων αγαθω
΄ ν ΄οπως αυτα
΄ ορι΄ζονται στο α
΄ ρθρο 7, παρα
΄Εξαιρου
γραφος 3, της οδηγι΄ας 97/7/ΕΚ.

(8)

΄ δαπανηρω
΄ν η
΄ µη λογικω
΄ ν εµποδι΄ων, ει΄τε αυτα
΄ ει΄ναι διαδικαστικα
΄η
΄ σε θε΄µατα ουσι΄ας,
Επιβολη
΄ν να ασκη
΄σουν το δικαι΄ωµα
΄ τους να τερµατι΄σουν µια συ
΄µβαση η
΄
σε καταναλωτε΄ς που επιθυµου
΄ λλο προµηθευτη
΄.
΄ν σε α
να στραφου

΄ν
(1) Οδηγι΄α 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 3ης Οκτωβρι΄ου 1989 για το συντονισµο΄ ορισµε΄νων νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε την α΄σκηση τηλεοπτικω΄ν δραστηριοτη΄των (ΕΕ L 298 της
και διοικητικω
17.10.1989, σ. 23), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 97/36/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
(ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άρθρα 4 και 5 της οδηγι΄ας 97/7/ΕΚ για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν κατα΄ τις εξ αποστα΄σεως συµβα΄σεις (1)
Άρθρο 3 της οδηγι΄ας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωµε΄να ταξι΄δια και τις οργανωµε΄νες διακοπε΄ς και περιηγη΄σεις (2)
(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.

30.4.2004

30.4.2004
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Άρθρο 3, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας 94/47/ΕΚ περι΄ της προστασι΄ας των αγοραστω΄ν ως προς ορισµε΄νες πλευρε΄ς
΄ µατος χρη΄σης ακινη΄των υπο΄ καθεστω΄ς χρονοµεριστικη΄ς µι΄σθωτων συµβα΄σεων που αφορου΄ν την απο΄κτηση δικαιω
σης (1)
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 4, της οδηγι΄ας 98/6/ΕΚ περι΄ της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν ο΄σον αφορα΄ την αναγραφη΄ των τιµω΄ν των προϊο΄ντων που προσφε΄ρονται στους καταναλωτε΄ς (2)
΄ δικος για τα φα΄ρµακα που προορι΄ζονται για
Άρθρα 86 ΄εως 100 της οδηγι΄ας 2001/83/ΕΚ περι΄ κοινοτικου΄ κω
ανθρω΄πινη χρη΄ση (3)
΄ ν της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας,
Άρθρο 6 της οδηγι΄ας 2000/31/ΕΚ για ορισµε΄νες νοµικε΄ς πτυχε΄ς των υπηρεσιω
ιδι΄ως του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου, στην εσωτερικη΄ αγορα΄ («οδηγι΄α για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο») (4)
Άρθρο 4 και παρα΄ρτηµα του παραρτη΄µατος της προ΄τασης κανονισµου΄ για την προω΄θηση των πωλη΄σεων στην
εσωτερικη΄ αγορα΄
Άρθρο 4 της οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ [προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις πιστω
΄ σεις που χορηγου΄νται
εναρµο΄νιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
στους καταναλωτε΄ς (5) (που αντικαθιστα΄ το α΄ρθρο 3 της οδηγι΄ας 87/102/ΕΟΚ για την προσε΄γγιση των νοµοθε΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν που διε΄πουν την καταναλωτικη΄ πι΄στη (6), ο΄πως
τικω΄ν, κανονιστικω
΄εχει τροποποιηθει΄ µε την οδηγι΄α 90/88/ΕΟΚ (7) και την οδηγι΄α 98/7/ΕΚ (8)]
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
Άρθρα 3 και 4 της οδηγι΄ας 2002/65/ΕΚ σχετικα΄ µε την εξ αποστα΄σεως εµπορι΄ας χρηµατοοικονοµικω
προς τους καταναλωτε΄ς και την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, 97/7/ΕΚ και
98/27/ΕΚ (9)
Άρθρο 1, σηµει΄ο 9 της οδηγι΄ας 2001/107/ΕΚ για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε ορισµε΄νους οργανισµου΄ς
για το συντονισµο΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν επενδυ΄σεων σε κινητε΄ς αξι΄ες (ΟΣΕΚΑ) ο΄σον αφορα΄ τη ρυ΄θµιση των εταιρειω
΄ ν διαχει΄ρισης και τα
συλλογικω
απλοποιηµε΄να ενηµερωτικα΄ δελτι΄α (10)
Άρθρα 12 και 13 της οδηγι΄ας 2002/92/ΕΚ σχετικα΄ µε την ασφαλιστικη΄ µεσολα΄βηση (11)
Άρθρο 36 της οδηγι΄ας 2002/83/ΕΚ σχετικα΄ µε την ασφα΄λιση ζωη΄ς (12)
Άρθρο 19 της οδηγι΄ας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις αγορε΄ς χρηµατοπιστωτικω΄ν µε΄σων, για την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου και της
οδηγι΄ας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου και για την κατα΄ργηση της οδηγι΄ας
93/22/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (13)
΄ ν και διοικητικω
΄ν
Άρθρα 31 και 43 της οδηγι΄ας 92/49/ΕΟΚ για το συντονισµο΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
διατα΄ξεων που αφορου΄ν την πρωτασφα΄λιση, εκτο΄ς της ασφα΄λειας ζωη΄ς και για την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρι΄τη οδηγι΄α για την πρωτασφα΄λιση εκτο΄ς της ασφα΄λειας ζωη΄ς) (14)
Άρθρα 5, 7 και 8 της οδηγι΄ας 2003/71/ΕΚ σχετικα΄ µε το ενηµερωτικο΄ δελτι΄ο που πρε΄πει να δηµοσιευ΄εται κατα΄
΄ ν η΄ την εισαγωγη΄ τους προς διαπραγµα΄τευση και την τροποποι΄ηση της
τη δηµο΄σια προσφορα΄ κινητω΄ν αξιω
οδηγι΄ας 2001/34/ΕΚ. (15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83.
ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27.
ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
COM(2002)443 τελικο΄.
ΕΕ L 42 της 12.2.1987, σ. 48.
ΕΕ L 61 της 10.3.1990, σ. 14.
ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 17.
ΕΕ L 271 της 9.1.2002, σ. 16.
ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 20.
ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.
ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1.
ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1.
ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
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P5_TA(2004)0299

Υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων στα
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τα ανω
προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης (COM(2003)117  C5-0108/2003  2003/0052(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)117) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 251, παρα΄γραφος 2, 95 και 152 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0108/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0260/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0052
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης
σχετικα΄ µε τα ανω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2,
τρι΄το εδα΄φιο, το α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 1, και το α΄ρθρο 152, παρα΄γραφος 4, στοιχει΄ο β),
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C […], της […], σ. […].
ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 33.
ΕΕ C […], της […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω

(1)

Η οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 23ης Νοεµβρι΄ου 1976, περι΄ του καθορισµου΄ της µεγι΄στης
΄ ν (1), η οδηγι΄α
περιεκτικο΄τητος για τα κατα΄λοιπα των φυτοφαρµα΄κων επι΄ και εντο΄ς των οπωροκηπευτικω
86/362/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1986, που αφορα΄ τον καθορισµο΄ των ανωτα΄των περιεκτικοτη΄των για τα κατα΄λοιπα φυτοφαρµα΄κων µε΄σα και πα΄νω στα σιτηρα΄ (2), η οδηγι΄α 86/363/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1986, που αφορα΄ τον καθορισµο΄ των ανωτα΄των περιεκτικοτη΄των για τα
κατα΄λοιπα φυτοφαρµα΄κων πα΄νω και µε΄σα στα τρο΄φιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης (3) και η οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ
΄ τατων περιεκτικοτη΄των
του Συµβουλι΄ου, της 27ης Νοεµβρι΄ου 1990, που αφορα΄ τον καθορισµο΄ των ανω
για τα κατα΄λοιπα φυτοφαρµα΄κων επα΄νω η΄ µε΄σα σε ορισµε΄να προϊο΄ντα φυτικη΄ς προε΄λευσης, συµπεριλαµβα΄ ν (4), ΄εχουν τροποποιηθει΄ ουσιαστικα΄ κατ’ επανα΄ληψη. Για λο΄γους σαφη΄νειας
νοµε΄νων των οπωροκηπευτικω
και απλο΄τητας, οι εν λο΄γω οδηγι΄ες πρε΄πει να καταργηθου΄ν και να αντικατασταθου΄ν απο΄ ενιαι΄α νοµοθετικη΄
πρα΄ξη.

(2)

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αφορα΄ ευθε΄ως τη δηµο΄σια υγει΄α και ει΄ναι σηµαντικο΄ς για τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Καλυ΄πτει προϊο΄ντα που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα Ι της Συνθη΄κης, αλλα΄ και προϊο΄ντα
που δεν περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα αυτο΄. Κατα΄ συνε΄πεια, ενδει΄κνυται να επιλεγου΄ν ως νοµικη΄ βα΄ση το
α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, τρι΄το εδα΄φιο, το α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 1, και το α΄ρθρο 152, παρα΄γραφος 4,
στοιχει΄ο β).

(3)

΄ ν ανωτα΄των ορι΄ων για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων µπορου΄ν να δηµιουρΟι διαφορε΄ς µεταξυ΄ των εθνικω
΄ ν και στις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ τρι΄των χωρω΄ν και
γη΄σουν εµπο΄δια στις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ς και διαφορε΄ς στην προστασι΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας. Συνεπω
΄ ς, για λο΄γους
της Κοινο΄τητας καθω
΄ς
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των, ΄σων
ι
ο΄ρων ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω
΄ ΄ολων των καταναλωτω
΄ν, ει΄ναι σκο΄πιµο να καθορικαι ισο΄τιµης προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν µεταξυ
΄ τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των (ΑΟΥ) για τα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προστου΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ανω
΄, ωστο΄σο, των διαφορετικω
΄ ν κλιµατικω
΄ ν συνθηκω
΄ ν και µε βα
΄ ση τις
΄ελευσης, µε συνυπολογισµο
βε΄λτιστες διαθε΄σιµες γεωργικε΄ς πρακτικε΄ς (ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρασι΄των).

(4)

Κανονισµο΄ς µε τον οποι΄ο καθορι΄ζονται AOY δεν απαιτει΄ µεταφορα΄ στο εθνικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν.
Εποµε΄νως, αποτελει΄ το καταλληλο΄τερο νοµικο΄ µε΄σο για τον καθορισµο΄ AOY φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα
φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης, δεδοµε΄νου ο΄τι οι ακριβει΄ς απαιτη΄σεις του πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται ταυτο΄χρονα και µε τον ΄διο
ι
τρο΄πο σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα και κατα΄ συνε΄πεια επιτρε΄πει αποτελεσµατικο΄τερη
΄ ν πο΄ρων.
χρη΄ση των εθνικω

(5)

΄ ν και ζωικω΄ν προϊο΄ντων καταλαµβα΄νουν πολυ΄ σηµαντικη΄ θε΄ση στην
Η παραγωγη΄ και κατανα΄λωση φυτικω
΄ ς απο΄ επιβλαβει΄ς οργανισµου΄ς. Ει΄ναι
Κοινο΄τητα. Η απο΄δοση της φυτικη΄ς παραγωγη΄ς επηρεα΄ζεται συνεχω
΄ς για να
΄ ν προϊο΄ντων απο΄ τους οργανισµου΄ς αυτου
ουσιω΄δης η προστασι΄α των φυτω΄ν και των φυτικω
΄ ν και για να διασφαλιστει΄ υψηλη
΄ παραγωγικο΄τητα στη
αποφευχθει΄ µει΄ωση της απο΄δοσης η΄ βλα΄βη αυτω
΄ αυτο΄, ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου
΄ν διαφορετικε΄ς µε΄θοδοι: µη χηµιγεωργι΄α. Προς το σκοπο
΄ν ποικιλιω
΄ ν, η εναλλαγη
΄ καλλιερκε΄ς µε΄θοδοι, πρακτικε΄ς ΄οπως η χρησιµοποι΄ηση ανθεκτικω
΄ ν, το µηχανικο΄ βοτα
΄ νισµα, ο βιολογικο΄ς ΄ελεγχος και χηµικε΄ς µε΄θοδοι ΄οπως η χρη
΄ση φυτογειω
΄ κων.
΄ ν προϊο΄ντων η
΄ φυτοφαρµα
προστατευτικω

(6)

΄ ν προϊο΄ντων απο΄ την επι΄δραση
Μι΄α απο΄ τις πλε΄ον κοινε΄ς µεθο΄δους προστασι΄ας των φυτω΄ν και των φυτικω
΄σο,
΄ ν οργανισµω
΄ ν ει΄ναι η χρη΄ση δραστικω
΄ ν ουσιω
΄ ν σε φυτοπροστατευτικα΄ προϊο΄ντα. Ωστο
των επιβλαβω
συνε΄πεια της χρη΄σης τους µπορει΄ να ει΄ναι η παρουσι΄α υπολειµµα΄των στα υποβαλλο΄µενα σε επεξεργασι΄α
βασικα΄ προϊο΄ντα, στα ζω΄α που διατρε΄φονται µε τα εν λο΄γω προϊο΄ντα και στο µε΄λι που παρα΄γεται απο΄
µε΄λισσες εκτεθειµε΄νες σε αυτα΄. Καθο΄σον θα πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στη δηµο΄σια υγει΄α

(1) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L
122 της 16.5.2003, σ. 36).
(2) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/2/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 14
της 21.1.2004, σ. 10).
(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/2/ΕΚ.
(4) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/2/ΕΚ.
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΄εναντι της προστασι΄ας της παραγωγη
΄ς συ
΄µφωνα µε την οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου,
΄ µε τη δια
΄ θεση στην αγορα
΄ φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων (1),
της 15ης Ιουλι΄ου 1991, σχετικα
ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλισθει΄ ο΄τι τα υπολει΄µµατα αυτα΄ δεν υπα΄ρχουν σε επι΄πεδα που αποτελου΄ν απαρα΄΄ τατα ΄ορια υπολειµµα
΄ των θα πρε΄πει
δεκτο κι΄νδυνο για την υγει΄α του ανθρω΄που η΄ των ζω΄ων. Τα ανω
΄ν στο χαµηλο΄τερο δυνατο΄, στα πλαι΄σια του εφικτου
΄, επι΄πεδο για κα
΄ θε φυτοφα
΄ ρνα οριστου
΄ λωτων οµα
΄ δων, ΄οπως τα παιδια
΄ και τα ΄εµβρυα, και
µακο µε στο΄χο την προστασι΄α των ευα
΄ν στο ελα
΄ χιστο οι πιθανε΄ς συνδυασµε΄νες συνε΄πειες πολλαπλω
΄ ν υποπροκειµε΄νου να µειωθου
΄των.
λειµµα
(7)

Ορισµε΄νες δραστικε΄ς ουσι΄ες ΄εχουν απαγορευθει΄ βα΄σει της οδηγι΄ας 79/117/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ν προϊο΄1978 περι΄ απαγορευ΄σεως της θε΄σεως σε κυκλοφορι΄α και της χρησιµοποιη΄σεως φυτοφαρµακευτικω
ντων που περιε΄χουν ορισµε΄νες δραστικε΄ς ουσι΄ες (2). Ταυτο΄χρονα, πολλε΄ς α΄λλες δραστικε΄ς ουσι΄ες δεν ει΄ναι
΄ ν ουσιω
΄ ν στα
επι΄ του παρο΄ντος εγκεκριµε΄νες βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ. Τα υπολει΄µµατα δραστικω
προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης, τα οποι΄α προκυ΄πτουν απο΄ µη εγκεκριµε΄νη χρη΄ση η΄ απο΄ µο΄λυνση
΄ ρες πρε΄πει να ελε΄γχονται και να παρακολουθου΄νται προσεαπο΄ το περιβα΄λλον η΄ απο΄ χρη΄ση σε τρι΄τες χω
κτικα΄.

(8)

Οι βασικοι΄ κανο΄νες της νοµοθεσι΄ας για τις ζωοτροφε΄ς και τα τρο΄φιµα ΄εχουν θεσπιστει΄ µε τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 2002 για
΄ ν και απαιτη΄σεων της νοµοθεσι΄ας για τα τρο΄φιµα, για την ΄δρυση
τον καθορισµο΄ των γενικω΄ν αρχω
ι
της
΄ ν σε θε΄µατα ασφαλει΄ας
Ευρωπαϊκη΄ς Αρχη΄ς για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων και τον καθορισµο΄ διαδικασιω
των τροφι΄µων (3).

(9)

΄ ν κανο΄νων, χρεια΄ζονται ειδικο΄τεροι κανο΄νες, για να εξασφαλι΄ζεται η αποτελεΕπιπλε΄ον αυτω΄ν των βασικω
΄ ρες ο΄σον αφορα΄ τα νωπα΄,
σµατικη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και του εµπορι΄ου µε τις τρι΄τες χω
΄ πινη κατανα΄λωση η΄
µεταποιηµε΄να και συ΄νθετα φυτικα΄ και ζωικα΄ προϊο΄ντα, τα οποι΄α προορι΄ζονται για ανθρω
για ζωοτροφε΄ς και επι΄ των οποι΄ων ενδε΄χεται να υπα΄ρχουν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων, παρε΄χοντας ταυτο΄χρονα τη βα΄ση για την εξασφα΄λιση υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας της ανθρω΄πινης και της ζωικη΄ς υγει΄ας και
των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν. Οι εν λο΄γω κανο΄νες πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν τις προδιαγραφε΄ς των
AOY για κα΄θε φυτοφα΄ρµακο επι΄ ο΄λων των τροφι΄µων και ζωοτροφω΄ν και την ποιο΄τητα των δεδοµε΄νων, στα
οποι΄α βασι΄ζονται τα AOY αυτα΄.

(10) Ειδικοι΄ κανο΄νες για τις ζωοτροφε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εµπορι΄ας, της αποθη΄κευσης και της χορη΄γηση΄ς τους στα ζω΄α, προβλε΄πονται στην οδηγι΄α 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαι΅ου 2002, σχετικα΄ µε τις ανεπιθυ΄µητες ουσι΄ες στις ζωοτροφε΄ς (4). Για ορισµε΄να προϊο΄ντα δεν ει΄ναι δυνατο΄ να καθορισθει΄ εα΄ν θα µεταποιηθου΄ν σε τρο΄φιµα η΄ ζωοτροφε΄ς. Εποµε΄νως, τα
υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων επι΄ των προϊο΄ντων αυτω΄ν πρε΄πει να ει΄ναι ασφαλη΄ για κατανα΄λωση το΄σο απο΄
τον α΄νθρωπο ο΄σο και απο΄ τα ζω΄α. Κατα΄ συνε΄πεια, ει΄ναι σκο΄πιµο να εφαρµο΄ζονται στα προϊο΄ντα αυτα΄ και οι
΄ ν κανο΄νων για τη διατροφη΄ των
κανο΄νες που περιλαµβα΄νονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄, πε΄ραν των ειδικω
ζω΄ων.
(11) Οι βασικοι΄ κανο΄νες για τη διενε΄ργεια επιση΄µων ελε΄γχων στις ζωοτροφε΄ς και στα τρο΄φιµα ΄εχουν θεσπιστει΄
µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 29ης
Απριλι΄ου 2004, για τη διενε΄ργεια επιση΄µων ελε΄γχων της συµµο΄ρφωσης προς τη νοµοθεσι΄α περι΄ ζωοτροφω΄ν και τροφι΄µων και προς τους κανο΄νες για την υγει΄α και την καλη΄ διαβι΄ωση των ζω΄ων (5). Ει΄ναι
σκο΄πιµο να θεσπιστου΄ν ειδικοι΄ κανο΄νες σχετικα΄ µε την παρακολου΄θηση και τον ΄ελεγχο των υπολειµµα΄των
φυτοφαρµα΄κων.
(12) Η οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου προβλε΄πει τους βασικου΄ς κανο΄νες για τη χρη΄ση και τη δια΄θεση
στην αγορα΄ φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων. Ειδικο΄τερα, η χρη΄ση των προϊο΄ντων αυτω΄ν δεν πρε΄πει να ΄εχει
επιβλαβη΄ επι΄δραση στην υγει΄α του ανθρω΄που η΄ των ζω΄ων. Τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων που προκυ΄πτουν
απο΄ τη χρη΄ση φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων ενδε΄χεται να ΄εχουν επιβλαβη΄ επι΄δραση στην υγει΄α των καταναλωτω΄ν. Εποµε΄νως, ει΄ναι σκο΄πιµο να καθοριστου΄ν κανο΄νες για τα AOY επι΄ των προϊο΄ντων που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη κατανα΄λωση, οι οποι΄οι πρε΄πει να συνδε΄ονται µε την ΄εγκριση χρη΄σης φυτοφαρµα΄κων,
ο΄πως ορι΄ζεται στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου.
΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/30/ΕΚ της Επι(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγι΄α ΄οπως τροποποιη
΄ς (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 50).
τροπη
(2) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 807/2003.
(3) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L
245 της 29.9.2003, σ. 4).
(4) EE L 140 της 30.5.2002, σ. 10. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2003/100/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 285 της 1.10.2003, σ. 33).
(5) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
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΄ψη την ΄εκθεση του ανθρω
΄ που σε συνδυασµου
΄ς δραστικω
΄ ν ουσιω
΄ ν και τα σωρευ(13) Έχοντας υπο
΄ και πιθανα
΄ συνεργειακα
΄ αποτελε΄σµατα
΄ τους στην ανθρω
΄ πινη υγει΄α, τα σωρευτικα
΄ ανω
΄τικα
΄ των θα πρε΄πει να ορι΄ζονται κατο΄πιν διαβουλευ
΄σεως µε την Ευρωπαϊκη
΄
τατα ΄ορια υπολειµµα
΄ για την Ασφα
΄λεια των Τροφι΄µων, η οποι΄α θα υποβα
΄λει προτα
΄ σεις για τον υπολογισµο
΄
Αρχη
΄ ν ΑΟΥ.
των σωρευτικω
΄ την εξε΄ταση των ΑΟΥ φυτοφαρµα
΄κων, θα πρε΄πει επι΄σης να λαµβα
΄ νεται υπο΄ψη ΄οτι λι΄γοι
(14) Κατα
΄νους που απορρε΄ουν απο΄ τα φυτοφα
΄ ρµακα. Θα η
΄ταν σκο΄καταναλωτε΄ς γνωρι΄ζουν τους κινδυ
΄ Αρχη
΄ για την Ασφα
΄λεια των Τροφι΄µων σχε΄διο για την πλη
΄ρη
πιµο να ξεκινη΄σει η Ευρωπαϊκη
΄ σχετικα
΄ µε κινδυ
΄νους.
ενηµε΄ρωση του κοινου
(15) Η οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ προβλε΄πει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη, κατα΄ την ΄εκδοση των εγκρι΄σεων, οφει΄λουν να ορι΄ζουν
΄ . Τα ΑΥΟ δεν θα πρε΄πει να καθορι΄ο΄τι τα φυτοπροστατευτικα΄ προϊο΄ντα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται ορθα
΄ γεωργικη
΄ πρακτικη΄, εφο΄σον
ζονται σε επι΄πεδο χαµηλο΄τερο απο΄ εκει΄νο που συµβιβα΄ζεται µε την ορθη
΄ν κι΄νδυνο για την υγει΄α του καταναλωτη
΄. Η Κοινο΄τητα πρε΄πει να ενθαρρυ΄νει
βε΄βαια δεν συνιστου
τη χρησιµοποι΄ηση µεθο΄δων η΄ προϊο΄ντων που ευνοου΄ν τη µει΄ωση της επικινδυνο΄τητας και τη µει΄ωση της
ποσο΄τητας φυτοφαρµα΄κων που χρησιµοποιου΄νται σε επι΄πεδα που συµβιβα΄ζονται µε την αποτελεσµατικη΄
΄ ν οργανισµω
΄ ν.
καταπολε΄µηση των επιβλαβω
(16) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να ορισθου΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ορισµε΄νοι ο΄ροι, οι οποι΄οι χρησιµοποιου΄νται για τον
΄θηση, τον ΄ελεγχο και την υποβολη
΄ ΄εκθεσης σχετικα
΄ µε τα ΑΟΥ εντο΄ς
καθορισµο΄, την παρακολου
΄
΄ριες γραµµε΄ς για την επιβολη
και επι΄ των προϊο΄ντων φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης και κατευθυντη
΄ σεων σε παραγωγου
΄ς η
΄ εµπο΄ρους.
κυρω
(17) Η οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν να επιτρε΄πουν υψηλο΄τερα επι΄πεδα
AOY απο΄ ο΄,τι επι΄ του παρο΄ντος επιτρε΄πεται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η δυνατο΄τητα αυτη΄ πρε΄πει να παυ΄σει
να υφι΄σταται, δεδοµε΄νου ο΄τι, ενο΄ψει της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, θα µπορου΄σε να δηµιουργη΄σει εµπο΄δια στο
ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο.
(18) Ο καθορισµο΄ς των AOY για τα φυτοφα΄ρµακα απαιτει΄ µακρα΄, τεχνικη΄ς φυ΄σεως εξε΄ταση και περιλαµβα΄νει
΄ ν κινδυ΄νων για τους καταναλωτε΄ς. Εποµε΄νως, δεν µπορου΄ν να καθοριστου΄ν αµε΄σως
εκτι΄µηση των δυνητικω
AOY για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων που ση΄µερα ρυθµι΄ζονται απο΄ την οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ η΄ για τα
φυτοφα΄ρµακα για τα οποι΄α δεν ΄εχουν ακο΄µη καθοριστει΄ κοινοτικα΄ ο΄ρια.
(19) Ει΄ναι σκο΄πιµο οι ελα΄χιστες απαιτη΄σεις για τα δεδοµε΄να που θα χρησιµοποιου΄νται κατα΄ την εξε΄ταση του
καθορισµου΄ των AOY για τα φυτοφα΄ρµακα να τεθου΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
(20) Σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις, για µη εγκεκριµε΄να φυτοφα΄ρµακα τα οποι΄α ενδε΄χεται να υπα΄ρχουν στο περιβα΄λλον ως ανεπιθυ΄µητες ουσι΄ες, ενδει΄κνυται να επιτρε΄πεται η χρη΄ση δεδοµε΄νων παρακολου΄θησης κατα΄ τον
καθορισµο΄ των AOY για τα φυτοφα΄ρµακα.
΄ ς και πρε΄πει να τροποποιου΄νται, για να
(21) Τα AOY για τα φυτοφα΄ρµακα πρε΄πει να παρακολουθου΄νται συνεχω
λαµβα΄νονται υπο΄ψη νε΄ες πληροφορι΄ες και δεδοµε΄να. Τα AOY πρε΄πει να καθορι΄ζονται στο κατω΄τερο επι΄πεδο αναλυτικου΄ προσδιορισµου΄, στις περιπτω΄σεις που οι εγκεκριµε΄νες χρη΄σεις φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄΄ σεις που
ντων δεν οδηγου΄ν στην υ΄παρξη ανιχνευ΄σιµων επιπε΄δων υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων. Στις περιπτω
οι χρη΄σεις των φυτοφαρµα΄κων δεν ΄εχουν εγκριθει΄ σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, τα AOY πρε΄πει να καθορι΄ζονται
στο κατα΄λληλο χαµηλο΄ επι΄πεδο, ω΄στε να προστατευ΄εται ο καταναλωτη΄ς απο΄ την προ΄σληψη µη εγκεκριµε΄΄ ν επιπε΄δων υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων. Το επι΄πεδο αυτο΄ συµβατικα΄ καθορι΄ζεται σε
νων η΄ υπερβολικω
0,01 mg/kg, αν και στις εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις που το επι΄πεδο αυτο΄ δεν εγγυα΄ται την προστασι΄α του
καταναλωτη΄, πρε΄πει να καθορι΄ζονται χαµηλο΄τερα επι΄πεδα.
(22) Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 178/2002 καθορι΄ζει τις διαδικασι΄ες για τη λη΄ψη επειγο΄ντων µε΄τρων σε σχε΄ση µε
΄ ρα. Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς επιτρε΄πουν στην Επιτρο΄φιµα κοινοτικη΄ς προε΄λευσης η΄ εισαγο΄µενα απο΄ τρι΄τη χω
΄ σεις ο΄που τα τρο΄φιµα ενδε΄χεται να αποτελου΄ν σοβαρο΄
τροπη΄ να εγκρι΄νει τα εν λο΄γω µε΄τρα σε περιπτω
κι΄νδυνο για την ανθρω΄πινη υγει΄α, την υγει΄α των ζω΄ων η΄ το περιβα΄λλον και ο΄που ο κι΄νδυνος αυτο΄ς δεν
µπορει΄ να περιορισθει΄ ικανοποιητικα΄ µε µε΄τρα που λαµβα΄νουν τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη. Τα µε΄τρα
αυτα΄ και η επι΄πτωση΄ τους στην υγει΄α του ανθρω΄που και των ζω΄ων πρε΄πει να αξιολογου΄νται απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Αρχη΄ για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων χωρι΄ς καθυστε΄ρηση.
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C 104 E/282

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

(23) Η ισο΄βια ΄εκθεση και, ενδεχοµε΄νως, η οξει΄α ΄εκθεση των καταναλωτω΄ν σε υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων µε΄σω
των προϊο΄ντων διατροφη΄ς πρε΄πει να εκτιµα΄ται και να αξιολογει΄ται συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς διαδικασι΄ες
΄ ν που δηµοσιευ΄ει η Παγκο΄σµια Οργα΄νωση
και πρακτικε΄ς, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυντη΄ριων γραµµω
Υγει΄ας.
΄ ν εται΄ρων της
(24) Με΄σω του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου, πρε΄πει να ζητει΄ται η γνω΄µη των εµπορικω
Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τα προτεινο΄µενα AOY και οι παρατηρη΄σεις τους πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
πριν εγκριθου΄ν τα AOY. Τα AOY που καθορι΄ζονται σε διεθνε΄ς επι΄πεδο απο΄ την επιτροπη΄ του Codex
΄ µο΄νον
΄ νται κατα΄ τον καθορισµο΄ των κοινοτικω΄ν AOY, αλλα
Alimentarius πρε΄πει επι΄σης να συνεκτιµω
΄ν τηρου
΄νται οι αρχε΄ς της ολοκληρωµε΄νης διαχει΄ρισης των παρασι΄των και λαµβα
΄νονται
εα
΄κες.
υπο΄ψη οι κλιµατικε΄ς συνθη
΄ γονται εκτο΄ς Κοινο΄τητας, µπορει΄ να εφαρµο΄ζονται
(25) Για τις ζωοτροφε΄ς και τα τρο΄φιµα που παρα
΄ση φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων,
νο΄µιµα διαφορετικε΄ς γεωργικε΄ς πρακτικε΄ς ως προς τη χρη
΄ν σε υπολει΄µµατα φυτοφαρµα
΄ κων διαφορετικα
΄ απο΄ εκει΄να που προκυ
΄πτουν
οι οποι΄ες οδηγου
απο΄ χρη΄σεις, οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται νο΄µιµα στην Κοινο΄τητα. Ει΄ναι, εποµε΄νως, σκο΄πιµο να
΄ τατα ΄ορια υπολειµµα
΄ των για τα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα, τα οποι΄α λαµβα
΄ νουν
καθορι΄ζονται ανω
΄πτοντα υπολει΄µµατα, υπο΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι µπορει΄
υπο΄ψη τις εν λο΄γω χρη΄σεις και τα προκυ
΄, βα
΄ σει των ΄διων
να αποδειχθει΄ ΄οτι τα προϊο΄ντα ει΄ναι ασφαλη
ι
κριτηρι΄ων που εφαρµο΄ζονται
΄ ρια προϊο΄ντα.
για τα εγχω
(26) Η Ευρωπαϊκη΄ Αρχη΄ για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων, η οποι΄α ιδρυ΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
178/2002, διαδραµατι΄ζει βασικο΄ ρο΄λο στην εκτι΄µηση των κινδυ΄νων για τους καταναλωτε΄ς και, εποµε΄νως,
θα πρε΄πει να συµµετε΄χει στην επιστηµονικη΄ αξιολο΄γηση των αιτη΄σεων για τον καθορισµο΄ AOY και στην
εκτι΄µηση των κινδυ΄νων για τους καταναλωτε΄ς απο΄ υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων. Για το λο΄γο αυτο΄, ει΄ναι
΄γηση στην Αρχη
΄ επαρκω
΄ ν πο΄ρων για την εκτε΄λεση αυτω
΄ν
αναγκαι΄ο να εξασφαλισθει΄ η χορη
των καθηκο΄ντων της.
΄ Αρχη
΄ για την Ασφα
΄ λεια των Τροφι΄µων πρε΄πει να λαµβα
΄ νει υπο
΄ψη της την
(27) Η Ευρωπαϊκη
΄ τεκµηρι΄ωση για τις τοξικε΄ς επιπτω
΄ σεις των εν λο΄γω φυτοπροστααξιολογηθει΄σα επιστηµονικη
΄ ν προϊο΄ντων κατα
΄ την εκτι΄µηση της επικινδυνο΄τητας για τους καταναλωτε΄ς. Η ανοσοτευτικω
΄ σεις των χαµητοξικο΄τητα, η ενδοκρινικη΄ διαταραχη΄, η αναπτυξιακη΄ τοξικο΄τητα και οι επιπτω
΄ ν δο΄σεων συγκαταλε΄γονται µεταξυ
΄ των στοιχει΄ων που θα πρε΄πει να εξετασθου
΄ν µε
λω
΄.
ιδιαι΄τερη προσοχη
΄ σεις που ΄εχουν εφαρµογη΄ στις παραβα΄(28) Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να θεσπι΄ζουν κανο΄νες σχετικα΄ µε τις κυρω
΄ σεις
σεις των διατα΄ξεων του παρο΄ντος κανονισµου΄ και να διασφαλι΄ζουν την επιβολη΄ τους. Οι εν λο΄γω κυρω
θα πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, συ΄µφωνες µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας και αποτρεπτικε΄ς.
(29) Η δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος για τα AOY συνεπα΄γεται τον καθορισµο΄ κατευθυ΄ ν, βα΄σεων δεδοµε΄νων και α΄λλες δραστηριο΄τητες µε τις συναφει΄ς δαπα΄νες. Ενδει΄κνυται σε
ντη΄ριων γραµµω
΄ σεις η Κοινο΄τητα να συνεισφε΄ρει για την κα΄λυψη των δαπανω
΄ ν αυτω΄ν.
ορισµε΄νες περιπτω
(30) Αποτελει΄ ορθη΄ διοικητικη΄ πρακτικη΄ και ει΄ναι επιθυµητο΄ απο΄ τεχνικη΄ς απο΄ψεως να συντονι΄ζεται ο χρο΄νος
λη΄ψης αποφα΄σεων για τα AOY για τις δραστικε΄ς ουσι΄ες µε τις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται για τις ουσι΄ες
αυτε΄ς βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ. Για πολλε΄ς ουσι΄ες, για τις οποι΄ες δεν ΄εχουν ακο΄µη καθοριστει΄
κοινοτικα΄ AOY, δεν αναµε΄νεται να ληφθου΄ν αποφα΄σεις στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω οδηγι΄ας πριν απο΄ την
ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄.
(31) Εποµε΄νως, ει΄ναι αναγκαι΄ο να θεσπιστου΄ν χωριστοι΄ κανο΄νες που να προβλε΄πουν προσωρινα΄ αλλα΄ υποχρεωτικα΄ AOY, µε στο΄χο τον προοδευτικο΄ καθορισµο΄ των AOY παρα΄λληλα µε τη λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε
τις µεµονωµε΄νες δραστικε΄ς ουσι΄ες στο πλαι΄σιο των αξιολογη΄σεων βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ.
(32) Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα
µε την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1999 για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
α΄σκησης των εκτελεστικω
΄ν
(33) Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ει΄ναι αναγκαι΄ο και σκο΄πιµο για την επι΄τευξη των βασικω
στο΄χων της διευκο΄λυνσης του εµπορι΄ου µε παρα΄λληλη προστασι΄α των καταναλωτω΄ν, να θεσπιστου΄ν κανο΄νες
σχετικα΄ µε τα AOY στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης. Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα
αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη των επιδιωκο΄µενων στο΄χων συ΄µφωνα µε το τρι΄το εδα΄φιο του α΄ρθρου 5 της
Συνθη΄κης.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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΄ ς ενηµερωµε΄νοι, τα κρα
΄ τη
(34) Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ ΄οτι οι καταναλωτε΄ς ει΄ναι επαρκω
΄ουν ανα
΄ τρι΄µηνο στο ∆ιαδι΄κτυο τα αποτελε΄σµατα των εθνικω
΄ ν ελε΄γχων υποµε΄λη δηµοσιευ
΄των, παρε΄χοντας ΄ολα τα µεµονωµε΄να δεδοµε΄να. Τα κρα
΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να εξετα
΄ σουν
λειµµα
΄ ν των εταιρειω
΄ν, των οποι΄ων τα προϊο΄ντα περιε΄χουν
το ενδεχο΄µενο δηµοσι΄ευσης των επωνυµιω
΄ των παρασιτοκτο΄νων υψηλο
΄τερη απο΄ τα ανω
΄ τατα επιτρεπο΄µενα ΄ορια.
αναλογι΄α υπολειµµα

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στο΄χος
΄ τατων ορι΄ων υπολειµµα
΄ των
΄ ει΄ναι ο ορισµο΄ς εναρµονισµε΄νων ανω
Στο΄χος του παρο΄ντος κανονισµου
΄ κων σε προϊο΄ντα φυτικη
΄ς η
΄ ζωικη΄ς προε΄λευσης προκειµε΄νου να προστατευθου
΄ν ΄ολοι οι
φυτοφαρµα
΄ ν επιπτω
΄ σεων στην υγει΄α. Τα ανω
΄ τατα ΄ορια υπολειµµα
΄ των
Ευρωπαι΄οι καταναλωτε΄ς ΄εναντι πιθανω
΄ ς, να οριστου
΄ν στο χαµηλο΄τερο δυνατο΄ λογικω
΄ ς επι΄πεδο, προκειµε΄νου να διασφαθα πρε΄πει, συνεπω
΄ ν.
λιστει΄ η µε΄γιστη προστασι΄α των καταναλωτω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2
Αντικει΄µενο
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στα νωπα΄, µεταποιηµε΄να και συ΄νθετα φυτικα΄ και ζωικα΄ προϊο΄ντα η΄ τα µε΄ρη
αυτω΄ν που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Ι, τα οποι΄α προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη κατανα΄λωση η΄ για ζωοτροφε΄ς
και επι΄ των οποι΄ων ενδε΄χεται να υπα΄ρχουν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων λο΄γω:
α)

της χρη΄σης φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ·

β)

΄ν η
΄ βιοκτο΄νων προϊο΄ντων που ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ εκτο΄ς της Κοινο΄φυτοπροστατευτικω΄ν, κτηνιατρικω
τητας· η΄

γ)

µο΄λυνσης απο΄ το περιβα΄λλον µε ουσι΄ες που χρησιµοποιου΄νταν παλαιο΄τερα ως φυτοπροστατευτικα΄, κτηνια΄η
΄ βιοκτο΄να προϊο΄ντα.
τρικα

΄ ν κανονισµο΄ς υπο΄κειται στους κανο΄νες σχετικα΄ µε τα τρο΄φιµα και τις ζωοτροφε΄ς που προβλε΄πονται απο΄
Ο παρω
τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Άρθρο 3
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται µε την επιφυ΄λαξη της οδηγι΄ας 2002/32/ΕΚ του Συµβουλι΄ου και του
1.
Ο παρω
΄ αριθ. (ΕΟΚ) 2377/90 του Συµβουλι΄ου (1).
κανονισµου
΄ ν κανονισµο΄ς δεν εφαρµο΄ζεται στα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, εφο΄σον µπορει΄ να
2.
Ο παρω
διαπιστωθει΄ µε τις κατα΄λληλες αποδει΄ξεις ο΄τι προορι΄ζονται:
α)

για την παρασκευη΄ α΄λλων προϊο΄ντων εκτο΄ς τροφι΄µων που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη κατανα΄λωση η΄ ζωοτροφω΄ν· η΄

β)

για σπορα΄ η΄ φυ΄τευση.

΄ς διαδι(1) Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλι΄ου, της 26ης Ιουνι΄ου 1990, για τη θε΄σπιση κοινοτικη
΄ τατων ορι΄ων καταλοι΄πων κτηνιατρικω
΄ν φαρµα
΄ κων στα τρο΄φιµα ζωϊκη
΄ς προκασι΄ας για τον καθορισµο΄ ανω
΄ελευσης (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1). Κανονισµο΄ς ΄οπως τροποποιη
΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
΄ς (ΕΕ L 87 της 25.3.2004, σ. 13).
αριθ. 546/2004 της Επιτροπη
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3.
Τα ΑΟΥ φυτοφαρµα΄κων που καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ δεν εφαρµο΄ζονται στην
΄ ρες και
περι΄πτωση προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, τα οποι΄α προορι΄ζονται για εξαγωγη΄ σε τρι΄τες χω
΄ µετα
΄ τον θερισµο΄, εφο΄σον µπορει΄ να διαπιστωθει΄ µε τις
υποβα΄λλονται σε επεξεργασι΄α προ της εξαγωγη΄ς, αλλα
΄ ρα προορισµου΄ απαιτει΄ την εν λο΄γω ιδιαι΄τερη επεξεργασι΄α η΄ συµφωνει΄ µε
κατα΄λληλες αποδει΄ξεις ο΄τι η τρι΄τη χω
΄ ν οργανισµω
΄ ν στο ΄εδαφο΄ς της.
αυτη΄, για να αποτρε΄ψει την εισαγωγη΄ επιβλαβω

Άρθρο 4
Ορισµοι΄
Για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, ισχυ΄ουν οι ορισµοι΄ του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Επιπλε΄ον, νοου΄νται ως:
΄ ν προϊο΄ντων, συµπεριλαµβανοµε΄1) «υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων»: τα υπολει΄µµατα των φυτοπροστατευτικω
΄ ν και των προϊο΄ντων αποδο
΄µησης η
΄ αντι΄δρασης των δραστικω
΄ ν ουσιω
΄ ν, τα
νων των µεταβολιτω
οποι΄α ει΄ναι παρο΄ντα εντο΄ς η΄ επι΄ των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των προϊο΄ντων τα οποι΄α ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν απο΄ τη χρη΄ση τους για φυτοπροστασι΄α, στην κτηνιατρικη΄ και ως βιοκτο΄νων·
΄ τερο νο΄µιµο ο΄ριο συγκε΄ντρωσης υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄2) «ανω΄τατο ο΄ριο υπολειµµα΄των» (AOY): το ανω
κου, που βασι΄ζεται στις βε΄λτιστες διαθε΄σιµες αγροτικε΄ς µεθο΄δους προστασι΄ας των καλλιερ΄ ν, π.χ. ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρασι΄των σε δεδοµε΄νη κλιµατικη΄ ζω
΄ νη, και την
γειω
΄λωτων
χαµηλο΄τερη ΄εκθεση του καταναλωτη΄ που απαιτει΄ται για την προστασι΄α ΄ολων των ευα
΄ ν· εα
΄ ν υπα
΄ ρξει υπε΄ρβαση του ΑΟΥ, λαµβα΄νονται µε΄τρα για την απο΄συρση ενο΄ς προϊο΄ντος
καταναλωτω
απο΄ την αγορα΄·
΄ προσδιορισµου΄» (ΟΠΠ): το κατω΄τερο επι΄πεδο που επιτυγχα΄νεται και αναφε΄ρεται µε τη
(3) «Όριο ποσοτικου
συνη΄θη παρακολου΄θηση µε επικυρωµε΄νες µεθο΄δους σε διαπιστευµε΄να εργαστη΄ρια, ο΄πως ορι΄ζεται µε τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004·
΄ πρακτικη
΄ που βασι΄ζεται
΄ µενη γεωργικη
4) «ορθη΄ γεωργικη΄ πρακτικη΄» (ΟΓΠ): η σε εθνικο΄ επι΄πεδο συνιστω
στην ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρασι΄των, δι΄δοντας προτεραιο΄τητα στις εναλλακτικε΄ς
΄ ν, αντι΄ της χρη
΄σης χηµικω
΄ ν·
µεθο΄δους και πρακτικε΄ς προστασι΄ας των καλλιεργειω
5) «ανοχη΄ κατα΄ την εισαγωγη΄»: ΑΟΥ βασιζο΄µενο σε ΑΟΥ της επιτροπη΄ς του Codex Alimentarius η΄ σε ΟΓΠ
΄ ρα για τη νο΄µιµη χρη΄ση µιας δραστικη΄ς ουσι΄ας στην εν λο΄γω τρι΄τη χω
΄ ρα, στην
που εφαρµο΄ζεται σε τρι΄τη χω
περι΄πτωση που η χρη΄ση της δραστικη΄ς ουσι΄ας σε φυτοπροστατευτικο΄ προϊο΄ν για ΄ενα βασικο΄ προϊο΄ν δεν ει΄ναι
΄ν τη δηµο΄σια υγει΄α:
εγκεκριµε΄νη στην Κοινο΄τητα για λο΄γους που δεν αφορου
6) «αξιολο΄γηση τεχνογνωσι΄ας»: µια συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση, στην οποι΄α δια΄φορα εργαστη΄ρια εκτελου΄ν ανα΄ ντας δυνατη΄ την αξιολο΄γηση της ποιο΄τητας της ανα΄λυσης απο΄
λυ΄σεις σε πανοµοιο΄τυπα δει΄γµατα, καθιστω
κα΄θε εργαστη΄ριο·
7) «δο΄ση αναφορα΄ς οξει΄ας ΄εκθεσης»: η κατ’ εκτι΄µηση ποσο΄τητα της ουσι΄ας στην τροφη΄ η΄ το πο΄σιµο νερο΄,
εκφραζο΄µενη στη βα΄ση του σωµατικου΄ βα΄ρους, η οποι΄α µπορει΄ να προσλαµβα΄νεται σε βραχυ΄ χρονικο΄ δια΄στηµα, συνη΄θως ΄ενα γευ΄µα η΄ µι΄α ηµε΄ρα, χωρι΄ς αξιο΄λογο κι΄νδυνο για την υγει΄α του καταναλωτη΄ βα΄σει των
΄πτουν απο΄ κατα
΄ λληλες µελε΄τες, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σωρευτικω
΄ν
στοιχει΄ων που προκυ
΄ νο΄ ν επιπτω
΄ σεων των διαφο΄ρων φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων, και λαµβα
και συνεργειακω
΄ψη την ιδιαιτε΄ρως ευα
΄ λωτη φυ
΄ση των παιδιω
΄ ν και των εµβρυ
΄ων·
ντας υπο
8) «αποδεκτη΄ ηµερη΄σια δο΄ση»: η κατ’ εκτι΄µηση ποσο΄τητα της ουσι΄ας στην τροφη΄ η΄ το πο΄σιµο νερο΄, εκφραζο΄µενη στη βα΄ση του σωµατικου΄ βα΄ρους, η οποι΄α µπορει΄ να προσλαµβα΄νεται ηµερησι΄ως σε ο΄λη τη δια΄ρκεια
της ζωη΄ς, χωρι΄ς αξιο΄λογο κι΄νδυνο για την υγει΄α του καταναλωτη΄ βα΄σει ο΄λων των γνωστω΄ν στοιχει΄ων τη
΄ ν και συνεργειακω
΄ ν επιπτω
΄ σεων
στιγµη΄ της αξιολο΄γησης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σωρευτικω
΄ νοντας υπο΄ψη την ιδιαιτε΄ρως ευα
΄΄ ν προϊο΄ντων, και λαµβα
των διαφο΄ρων φυτοπροστατευτικω
΄ση των παιδιω
΄ ν και των εµβρυ
΄ων·
λωτη φυ
΄ ν.
9) «συ΄νθετα τρο΄φιµα»: τα τρο΄φιµα που περιε΄χουν ΄ενα µει΄γµα συστατικω
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ AOY
ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ AOY
Άρθρο 5
Αιτου΄ντες για AOY
Αι΄τηση για τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ AOY µπορει΄ να υποβληθει΄ απο΄:
α)

΄ βιοκτο΄νου προϊο΄ντος
κρα΄τος µε΄λος που επιτρε΄πει τη χρη΄ση ενο΄ς φυτοπροστατευτικου΄, κτηνιατρικου΄ η
στο ΄εδαφος του·

β)

΄οσους ΄εχουν νο΄µιµο συµφε΄ρον στην υγει΄α και το περιβα
΄ λλον καθω
΄ ς και τους ενδιαφερο΄µενους απο΄
΄α
΄ ποψη, συµπεριλαµβανοµε΄νων των παρασκευαστω
΄ ν, των καλλιεργητω
΄ ν, των εισαγωγε΄ων και των
εµπορικη
παραγωγω΄ν των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2·

γ)

οποιονδη΄ποτε προσδιορι΄ζει ε΄ναν σηµαντικο΄ και επιστηµονικα΄ τεκµηριωµε΄νο πιθανο΄ λο΄γο ανησυχι΄ας για την
υγει΄α του ανθρω΄που η΄ των ζω΄ων λο΄γω της προ΄σληψης υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων.

Άρθρο 6
Αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται στην Ευρωπαϊκη΄ Αρχη΄ για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων
΄ την ολοκλη
΄ρωση ΄εκθεσης αξιολο΄γησης, το κρα
΄ τος µε΄λος διαβιβα
΄ ζει την αι΄τηση παρα
΄ λ1.
Μετα
΄ κελο στην Επιτροπη
΄. Η Επιτροπη
΄ ενηµεληλα µε την ΄εκθεση αξιολο΄γησης και τον αποδεικτικο΄ φα
΄ νει αµε΄σως τα κρα
΄ τη µε΄λη και διαβιβα
΄ ζει την αι΄τηση, την ΄εκθεση αξιολο΄γησης και τον αποδειρω
΄ κελο στην Ευρωπαϊκη΄ Αρχη΄ για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων, η οποι΄α ΄εχει ιδρυθει΄ µε τον κανονισµο΄
κτικο΄ φα
(ΕΚ) αριθ.178/2002 (στο εξη΄ς: Αρχη΄).
2.
Η Αρχη΄ χορηγει΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση στον αιτου΄ντα ΄εγγραφη απο΄δειξη παραλαβη΄ς της αι΄τησης. Η απο΄δειξη
αναφε΄ρει την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της αι΄τησης.
3.

Η Αρχη΄ γνωστοποιει΄ στην Επιτροπη΄ την κατα΄θεση της αι΄τησης.

Άρθρο 7
Απαιτη΄σεις σχετικε΄ς µε τις αιτη΄σεις για AOY
1.
Η αι΄τηση για τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ AOY συνοδευ΄εται απο΄ τα ακο΄λουθα στοιχει΄α:
α)

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση του αιτου΄ντος·

΄ ν εθνικω
΄ ν διατα
΄ξεων που διε΄πουν την ειδικη
΄ χρη
΄ση της δραστικη
΄ς
β) αντι΄γραφο των σχετικω
ουσι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ΟΓΠ.
γ)

παρουσι΄αση του φακε΄λου της αι΄τησης, που περιλαµβα΄νει:
i)

περι΄ληψη της αι΄τησης·

ii)

τα κυ΄ρια ουσιαστικα΄ επιχειρη΄µατα·

iii) ευρετη΄ριο των εγγρα΄φων·
δ)

΄ρης επισκο΄πηση οποιουδη
΄ποτε θε΄µατος εξετα
΄ στηκε στην επιστηµονικη
΄ τεκµηρι΄ωση ΄οσον
πλη
΄ τα φυτοπροστατευτικα
΄ προϊο΄ντα και/η
΄ τα υπολει΄µµατα
΄ τους.
αφορα
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ε)

τα δεδοµε΄να που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα II και III της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ, τα οποι΄α αφορου΄ν τις
απαιτη΄σεις υποβολη΄ς δεδοµε΄νων για τον καθορισµο΄ AOY για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων, συµπεριλαµ΄ ν δεδοµε΄νων καθω
΄ ς και δεδοµε΄νων για τον µεταβολισµο΄
βανοµε΄νων, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, τοξικολογικω
φυτω΄ν και ζω΄ων.

Εντου΄τοις, εφο΄σον δραστικη΄ ουσι΄α ΄εχει η΄δη εγκριθει΄ προς χρη΄ση στην Κοινο΄τητα βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ
η΄ ο΄ταν υπα΄ρχει AOY της επιτροπη΄ς του Codex Alimentarius, η Αρχη΄ µπορει΄ να θεωρη΄σει ο΄τι ο αιτω΄ν µπορει΄ να
΄ ν. Στις περιπτω
΄ σεις αυτε΄ς, η
απαλλαγει΄ απο΄ την υποβολη΄ ορισµε΄νων απαιτου΄µενων δεδοµε΄νων, ιδι΄ως τοξικολογικω
΄ ν που
αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη της Αρχη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 περιλαµβα΄νει αιτιολο΄γηση των απαλλαγω
΄εχουν χορηγηθει΄.
2.
Η Αρχη΄ µπορει΄, εα΄ν χρεια΄ζεται, να ζητη΄σει απο΄
΄ ν που απαιτου΄νται κατα΄ την
επιπλε΄ον των πληροφοριω
Αρχη΄, η οποι΄α σε καµι΄α περι΄πτωση δεν υπερβαι΄νει τα

τον αιτου΄ντα να υποβα΄λει συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες,
παρα΄γραφο 1, εντο΄ς προθεσµι΄ας που καθορι΄ζεται απο΄ την
΄ο χρο΄νια.
δυ

Άρθρο 8
Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς σχετικα΄ µε την υποβολη΄ δεδοµε΄νων
Τα στοιχει΄α που προβλε΄πει το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο ε), πρε΄πει να συµµορφου΄νται προς τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς του παραρτη΄µατος VI.
΄ ν, ω΄στε να λαµΗ Αρχη΄ υποβα΄λλει τακτικα΄ προτα΄σεις για την ενηµε΄ρωση των εν λο΄γω κατευθυντη΄ριων γραµµω
βα΄νεται υπο΄ψη η επιστηµονικη΄ και τεχνικη΄ προ΄οδος.

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ AOY ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Άρθρο 9
Λη΄ψη αιτη΄σεων που αφορου΄ν AOY απο΄ την Αρχη΄

Μο΄λις λα΄βει αι΄τηση για τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ AOY, η Αρχη΄:
α)

επαληθευ΄ει ο΄τι η αι΄τηση πληροι΄ τους ο΄ρους του α΄ρθρου 7·

β)

΄ νει τον αιτου΄ντα, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη, στην περι΄πτωση που µια αι΄τηση δεν πληροι΄ τους
ενηµερω
ο΄ρους του α΄ρθρου 7·

γ)

θε΄τει στη δια΄θεση των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς περι΄ληψη κα΄θε αι΄τησης, και, κατο΄πιν αιτη΄σεως
κρα΄τους µε΄λους η΄ της Επιτροπη΄ς, διαβιβα΄ζει τον φα΄κελο της αι΄τησης και τις τυχο΄ν συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες που ΄εχει υποβα΄λει ο αιτω΄ν.

Άρθρο 10
Γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς επι΄ των αιτη΄σεων που αφορου΄ν AOY
1.
Η Αρχη΄ εκδι΄δει αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη επι΄ των αιτη΄σεων που πληρου΄ν τους ο΄ρους του α΄ρθρου 7 για τον
καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ AOY. Η γνω΄µη αυτη΄ περιλαµβα΄νει:
α)

εκτι΄µηση κατα΄ πο΄σο η αναλυτικη΄ µε΄θοδος για τη συνη΄θη παρακολου΄θηση, η οποι΄α προτει΄νεται στην αι΄τηση,
ει΄ναι κατα΄λληλη για τους σκοπου΄µενους ελε΄γχους·

β)

το προβλεπο΄µενο ΟΠΠ για το συνδυασµο΄ φυτοφαρµα΄κου και βασικου΄ προϊο΄ντος·
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γ)

εκτι΄µηση των κινδυ΄νων να υπα΄ρξει υπε΄ρβαση της αποδεκτη΄ς ηµερη΄σιας δο΄σης η΄ της δο΄σης αναφορα΄ς οξει΄ας
΄εκθεσης λο΄γω της τροποποι΄ησης του AOY· τη συµµετοχη΄ στη συνολικη΄ προσλαµβανο΄µενη ποσο΄τητα λο΄γω
των υπολειµµα΄των επι΄ του βασικου΄ προϊο΄ντος για το οποι΄ο ζητη΄θηκε το AOY·

΄ σεων και συγκεκριµε΄να της ανοσοτοξικο΄τητας, της νευροτοξικο΄τητας,
δ) αξιολο΄γηση των επιπτω
΄ ιµης αναπτυξιακη΄ς τοξικο΄τητας, της τοξικο΄τητας χαµηλη
΄ς δο΄σης και των ενδοκρινικω
΄ν
της πρω
΄ν επιπτω
΄ σεων των φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων η
΄ των υπολειµµα
΄ των τους·
διαταρακτικω
2.

Η Αρχη΄ διαβιβα΄ζει την αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη της στον αιτου΄ντα, στην Επιτροπη΄ και στα κρα΄τη µε΄λη.

3.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 39 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η Αρχη΄ δηµοσιευ΄ει την αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη της.

Άρθρο 11
Προθεσµι΄ες για τη γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς επι΄ των αιτη΄σεων που αφορου΄ν AOY
1.
Η Αρχη΄ εκδι΄δει την αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη της, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 1, εντο΄ς των
΄ ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ψης της αι΄τησης:
ακο΄λουθων προθεσµιω
α)

΄ ν, στις περιπτω
΄ σεις που η τοξικολογι΄α της δραστικη΄ς ουσι΄ας ΄εχει η΄δη αξιολογηθει΄ σε
εντο΄ς τριω΄ν µηνω
κοινοτικο΄ επι΄πεδο·

β)

΄ δεκα µηνω΄ν στις περιπτω
΄ σεις που η τοξικολογι΄α της δραστικη΄ς ουσι΄ας δεν ΄εχει αξιολογηθει΄ σε
εντο΄ς δω
κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

΄ σεις που η Αρχη΄ ζητει΄ συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 7, παρα΄2.
Στις περιπτω
γραφος 2, οι προθεσµι΄ες της παραγρα΄φου 1 αναστε΄λλονται, ΄εως ο΄του υποβληθου΄ν οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς.

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ AOY
Άρθρο 12
Αποφα΄σεις επι΄ αιτη΄σεων που αφορου΄ν AOY
΄
Μο΄λις ληφθει΄ αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη της Αρχη΄ς, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 1, η Επιτροπη
εκδι΄δει αιτιολογηµε΄νη απο΄φαση σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ AOY, συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.
Η απο΄φαση λαµβα΄νει υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς.
Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να ζητη΄σει οποιαδη΄ποτε στιγµη΄ να υποβα΄λει ο αιτω΄ν συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες.
΄ τη λη
΄ψη απο΄φασης θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο
΄ψη:
Κατα
΄ και τεχνικη΄ γνω
΄ ση·
α) η διαθε΄σιµη επιστηµονικη
΄ παρουσι΄α υπολειµµα
΄ των φυτοφαρµα
΄κων που προκυ
΄πτουν απο΄ πηγε΄ς α
΄ λλες απο΄ τις
β) η πιθανη
΄θεις φυτοπροστατευτικε΄ς χρη
΄σεις δραστικω
΄ ν ουσιω
΄ ν·
συνη
΄ ν κινδυ
΄νων για τον καταναλωτη΄ και, ΄οπου ει΄ναι σκο΄πιµο,
γ) τα αποτελε΄σµατα αξιολο΄γησης πιθανω
΄ ων·
για την υγει΄α των ζω
΄σεων και αποφα
΄ σεων για την τροποποι΄ηση των χρη
΄σεων
δ) τα αποτελε΄σµατα τυχο΄ν αξιολογη
΄ ν προϊο΄ντων·
φυτοπροστατευτικω
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ε)

τα ΑΟΥ που καθορι΄ζει ο Codex Alimentarius για τις δραστικε΄ς ουσι΄ες των οποι΄ων η χρη΄ση
΄ η ορθη
΄ γεωργικη
΄ πρακτικη΄ που εφαρµο΄ζεται σε τρι΄τη χω
΄ ρα για την
επιτρε΄πεται στην ΕΕ η
΄ση δραστικη
΄ς ουσι΄ας στην τρι΄τη αυτη
΄ χω
΄ ρα·
επιτρεπο΄µενη χρη

΄λλοι λυσιτελει΄ς παρα
΄ γοντες συναφει΄ς προς το υπο
΄ εξε΄ταση θε΄µα.
στ) α

Άρθρο 13
Μη απαιτου΄µενη γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς
Όταν τροποποιου΄νται τα παραρτη΄µατα II η΄ III, για να διαγραφει΄ AOY η΄ να µειωθει΄ σε 0,01 mg/kg λο΄γω της
ανα΄κλησης υφιστα΄µενης ΄εγκρισης φυτοπροστατευτικου΄ προϊο΄ντος βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ, δεν απαιτει΄ται
γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 14
΄ τατα ο΄ρια υπολειµµα΄των
Συµµο΄ρφωση προς τα ανω
1.
Τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 δεν επιτρε΄πεται να περιε΄χουν, απο΄ τη στιγµη΄ που διατι΄θενται
στην αγορα΄ οποιοδη΄ποτε υπο΄λειµµα φυτοφαρµα΄κων που υπερβαι΄νει:
α)

τα AOY για τα προϊο΄ντα αυτα΄, τα οποι΄α αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα II και III·

β)

το 0,01 mg/kg για δραστικε΄ς ουσι΄ες που δεν απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα IV για τα προϊο΄ντα εκει΄να, για
τα οποι΄α δεν καθορι΄ζεται ειδικο΄ AOY στα παραρτη΄µατα ΙΙ η΄ ΙΙΙ·

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη δεν µπορου΄ν να απαγορευ΄ουν η΄ να παρακωλυ΄ουν τη δια΄θεση στην αγορα΄ στο ΄εδαφο΄ς τους
των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 για το λο΄γο ο΄τι περιε΄χουν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων, εφο΄σον:
α)

΄ η περιεκτικο΄τητα των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων δεν υπερβαι΄νει τα σχετικα΄ AOY που
το επι΄πεδο η
αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα II η΄ III· η΄

β)

η δραστικη΄ ουσι΄α περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα IV.

Άρθρο 15
Απαγορευµε΄νες χρη΄σεις µεταποιηµε΄νων και συ΄νθετων προϊο΄ντων
Στην περι΄πτωση των µεταποιηµε΄νων και συ΄νθετων προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, απαγορευ΄ονται τα
εξη΄ς:
α)

΄ νονται τα προϊο΄ντα που δεν συµµορφω
΄ νονται προς τα AOY που αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα II η΄
να αραιω
III, ω΄στε να µειωθει΄ το επι΄πεδο των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων κα΄τω των AOY αυτω΄ν·

β)

να αναµειγνυ΄ονται προϊο΄ντα, τα οποι΄α προ΄κειται να υποβληθου΄ν σε τεχνικη΄ διαλογη΄ς η΄ σε φυσικη΄ επεξεργασι΄α, µε προϊο΄ντα που προορι΄ζονται για α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση η΄ ως συστατικα΄ τροφι΄µων η΄ ζωοτροφω΄ν·

γ)

΄ νονται προς τα AOY που αναφε΄ρονται στα παραρνα χρησιµοποιου΄νται προϊο΄ντα, τα οποι΄α δεν συµµορφω
τη΄µατα II η΄ III, ως συστατικα΄ στην παρασκευη΄ α΄λλων τροφι΄µων η΄ ζωοτροφω΄ν·

δ)

να αποµακρυ΄νονται οι τοξικε΄ς ουσι΄ες απο΄ τα εν λο΄γω προϊο΄ντα µε χηµικε΄ς επεξεργασι΄ες.
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Άρθρο 16
AOY που εφαρµο΄ζονται σε αποξηραµε΄να και λοιπα΄ µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα
1.
Όταν δεν καθορι΄ζονται AOY στα παραρτη΄µατα II η΄ III για τα αποξηραµε΄να και α΄λλα µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, τα εφαρµοστε΄α AOY ει΄ναι εκει΄να που καθορι΄ζονται στα παραρτη΄µατα II η΄ III
για το αντι΄στοιχο βασικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα Ι, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη:
α)

΄ ν στα επι΄πεδα των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων που προκαλου΄νται απο΄ τη διαδικασι΄α ξη΄ραντων µεταβολω
σης· η΄

β)

΄ ν στα επι΄πεδα των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων που προκαλου΄νται απο΄ τη µεταποι΄ηση.
των µεταβολω

2.
Ειδικοι΄ συντελεστε΄ς συµπυ΄κνωσης η΄ αραι΄ωσης για ορισµε΄νες εργασι΄ες ξη΄ρανσης η΄ α΄λλης µεταποι΄ησης η΄ για
ορισµε΄να αποξηραµε΄να η΄ α΄λλως µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στον κατα΄λογο του παραρτη΄µατος V συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 17
AOY που εφαρµο΄ζονται στα συ΄νθετα τρο΄φιµα και ζωοτροφε΄ς
΄ ν τους, ο΄πως
Το AOY που εφαρµο΄ζεται στα συ΄νθετα τρο΄φιµα και ζωοτροφε΄ς αντιστοιχει΄ στα AOY των συστατικω
΄ ν συγκεντρω
΄ σεων των συστατικω
΄ν
αυτα΄ καθορι΄ζονται στα παραρτη΄µατα ΙΙ η΄ ΙΙΙ, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των σχετικω
στη συ΄νθεση΄ τους και των διατα΄ξεων των α΄ρθρων 14, 15 και 16.

Άρθρο 18
Αθροιστικε΄ς οριακε΄ς τιµε΄ς
΄ τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 51, παρα
΄ γραφος 2, και συ
΄µφωνα µε τα κριτη
΄ρια του α
΄ρθρου 20, οι
Κατα
΄ ν υπολειµµα
΄ των φυτοφαρµα
΄κων
αθροιστικε΄ς οριακε΄ς τιµε΄ς ορι΄ζονται για την παρουσι΄α πολλαπλω
΄ ρχει υπε΄ρβαση των αθροιστικω
΄ ν οριακω
΄ ν τιµω
΄ ν εφαρµο΄στις τροφε΄ς και τις ζωοτροφε΄ς. Εφο΄σον υπα
΄ρθρα 14, 15 και 16.
ζονται κατ’ αναλογι΄αν τα α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, AOY ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
AOY, ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ AOY
Άρθρο 19
΄ ν προϊο΄ντων φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης
Κατα΄ρτιση καταλο΄γων οµα΄δων βασικω
΄ ν προϊο΄ντων φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης, µε παραδει΄γµατα προϊο΄ντων των εν λο΄γω
Κατα΄λογοι οµα΄δων βασικω
οµα΄δων και τα µε΄ρη των εν λο΄γω προϊο΄ντων στα οποι΄α εφαρµο΄ζονται τα AOY, οι οποι΄οι θα περιλαµβα΄νονται στο
παρα΄ρτηµα Ι, καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2. Οι κατα΄λογοι αυτοι΄
περιλαµβα΄νουν τις ζωοτροφε΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1. Το παρα΄ρτηµα Ι περιλαµβα΄νει ο΄λα τα βασικα΄
προϊο΄ντα, για τα οποι΄α καθορι΄ζονται ρητα΄ AOY, συγκεντρωµε΄να σε οµα΄δες µε τρο΄πο που να µπορου΄ν να καθορι΄ ν βασικω
΄ ν προϊο΄ντων.
στου΄ν AOY για µια οµα΄δα οµοειδω΄ν η΄ συναφω
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Άρθρο 20
Κατα΄ρτιση καταλο΄γων AOY
Οι κατα΄λογοι των AOY για προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης, οι οποι΄οι θα περιλαµβα΄νονται στο Παρα΄ρτηµα II, καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη:
α)

τις διαθε΄σιµες επιστηµονικε΄ς και τεχνικε΄ς γνω΄σεις, συµπεριλαµβανο΄µενης επισκο΄πησης των τελευται΄ων
΄ ν των επιστηµονικα
΄ τεκµηριωµε΄νων στοιχει΄ων για δεδοµε΄νο φυτοπροστατευτικο
΄
δε΄κα ετω
΄ του·
προϊο΄ν και τα υπολει΄µµατα

β)

΄ν
την πιθανη΄ παρουσι΄α υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων, τα οποι΄α προκυ΄πτουν απο΄ α΄λλες χρη΄σεις των δραστικω
΄ ν σωρευτικω
΄ ν και συνεργειακω
΄ ν επιπτω
΄ σεω
΄ ν τους·
ουσιω΄ν, και των γνωστω

γ)

΄ ν κινδυ΄νων για τους καταναλωτε΄ς µε την υψηλο΄τερη προ΄στα αποτελε΄σµατα εκτι΄µησης των δυνητικω
΄λλες απο΄ τα τρο΄φιµα) και τη µεγαλυ
΄τερη
ληψη (συµπεριλαµβανοµε΄νης της ΄εκθεσης σε πηγε΄ς α
ευαισθησι΄α και, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, για την υγει΄α των ζω΄ων·

δ)

τα αποτελε΄σµατα των τυχο΄ν αξιολογη΄σεων που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α
91/414/ΕΟΚ·

ε)

τις τροποποιη΄σεις στις χρη΄σεις προϊο΄ντων που περιε΄χουν δραστικε΄ς ουσι΄ες, οι οποι΄ες ΄εχουν προκυ΄ψει κατο΄πιν
αποφα΄σεων βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ·

στ) τα ακο΄λουθα AOY:
i)

τα AOY που προβλε΄πονται βα΄σει των οδηγιω΄ν 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ·

ii)

τα AOY που καθορι΄ζονται απο΄ τον Codex Alimentarius, για δραστικε΄ς ουσι΄ες των οποι΄ων η
΄ση επιτρε΄πεται στην ΕΕ.·
χρη

iii) τα Ανω΄τατα Όρια Υπολειµµα΄των (AOY) που περιλαµβα΄νονται στα παραρτη΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90.
΄ρτηµα ΙΙ καθορι΄ζεται εντο΄ς 12 µηνω
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
Το Παρα

Άρθρο 21
Κατα΄ρτιση καταλο΄γου προσωρινω΄ν AOY
Οι κατα΄λογοι προσωρινω΄ν AOY για τις δραστικε΄ς ουσι΄ες, για τις οποι΄ες δεν ΄εχει ακο΄µη ληφθει΄ απο΄φαση για την
΄ ρηση΄ τους η΄ τη µη καταχω
΄ ρηση΄ τους στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ, καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα
καταχω
µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα στοιχει΄α που παρε΄χουν τα κρα΄τη µε΄λη
και τα θε΄µατα που αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α α), β) και γ) του α΄ρθρου 20.
Τα εν λο΄γω προσωρινα΄ AOY περιλαµβα΄νουν:
α)

τα AOY που αποµε΄νουν στο παρα΄ρτηµα της οδηγι΄ας 76/895/ΕΟΚ·

β)

τα µε΄χρι στιγµη΄ς µη εναρµονισµε΄να εθνικα΄ AOY που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 26· και

γ)

τα AOY που ΄εχουν καθοριστει΄ συ΄µφωνα µε την απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 28, τα οποι΄α θα
περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα III.

΄ρτηµα ΙΙΙ θα καταρτιστει΄ εντο΄ς 12 µηνω
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄
Το Παρα
΄µφωνα µε τις διατα
΄ ξεις των α
΄ ρθρων 26, 27 και 28.
συ
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Άρθρο 22
΄ ν ουσιω
΄ ν για τις οποι΄ες δεν απαιτου΄νται AOY
Κατα΄ρτιση καταλο΄γου των δραστικω
΄ ν ουσιω
΄ ν φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων, οι οποι΄ες ΄εχουν αξιολογηθει΄ βα΄σει της
Ο κατα΄λογος των δραστικω
οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ, για τις οποι΄ες η επιτροπη΄ του α΄ρθρου 49, παρα΄γραφος 1, συµφωνει΄ ο΄τι δεν απαιτου΄νται
AOY και ο οποι΄ος θα περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα IV, καταρτι΄ζεται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου
΄ ν ουσιω΄ν και τα θε΄µατα που αναφε΄51, παρα΄γραφος 2, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις χρη΄σεις των εν λο΄γω δραστικω
ρονται στα στοιχει΄α α) και γ) του α΄ρθρου 20.
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄.
΄ ρτηµα ΙV θα καταρτιστει΄ εντο΄ς 12 µηνω
Το Παρα

Άρθρο 23
Εκτι΄µηση των υφισταµε΄νων AOY απο΄ την Αρχη΄
Η Αρχη΄, εντο΄ς 12 µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α καταχω΄ρισης η΄ µη καταχω΄ρισης δραστικη΄ς ουσι΄ας στο παρα΄ρτηµα
Ι της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ, υποβα΄λλει αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη στην Επιτροπη΄ και στα κρα΄τη µε΄λη για την εν λο΄γω
δραστικη΄ ουσι΄α και:
α)

για τα υφιστα΄µενα AOY για την εν λο΄γω δραστικη΄ ουσι΄α που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα II η΄ III του
παρο΄ντος κανονισµου΄·

β)

για την ανα΄γκη καθορισµου΄ νε΄ων AOY για την εν λο΄γω δραστικη΄ ουσι΄α·

γ)

για τους ειδικου΄ς συντελεστε΄ς ξη΄ρανσης και µεταποι΄ησης για την εν λο΄γω δραστικη΄ ουσι΄α που µπορου΄ν να
συµπεριληφθου΄ν στο παρα΄ρτηµα V·

δ)

για τα σχετικα΄ µε την εν λο΄γω δραστικη΄ ουσι΄α AOY, των οποι΄ων η Επιτροπη΄ µπορει΄ να εξετα΄σει την εγγραφη΄
στο παρα΄ρτηµα II, και τα AOY που µπορου΄ν να διαγραφου΄ν η΄ να µειωθου΄ν σε 0,01 mg/kg.

ΤΜΗΜΑ 2
AOY ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 91/414/ΕΟΚ

Άρθρο 24
AOY που αντιστοιχου΄ν σε αιτη΄σεις ΄εγκρισης και προσωρινη΄ς ΄εγκρισης
φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ
Εα΄ν κρα΄τος µε΄λος, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ, λα΄βει αι΄τηση για τη χορη΄γηση ΄εγκρισης η΄ προσωρινη΄ς
΄εγκρισης για τη χρη΄ση ενο΄ς φυτοπροστατευτικου΄ προϊο΄ντος, το κρα΄τος µε΄λος εξετα΄ζει κατα΄ πο΄σον συνεπει΄α της
χρη΄σης αυτη΄ς ΄ενα υφιστα΄µενο AOY που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα II η΄ III του παρο΄ντος κανονισµου΄ χρεια΄ζεται να τροποποιηθει΄ η΄ κατα΄ πο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθοριστει΄ νε΄ο AOY.
Εα΄ν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ος ο καθορισµο΄ς, η τροποποι΄ηση η΄ η διαγραφη΄ AOY, το εν λο΄γω
κρα΄τος µε΄λος υποβα΄λλει αι΄τηση για τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η΄ τη διαγραφη΄ του AOY βα΄σει του
κεφαλαι΄ου II του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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Άρθρο 25
Καταχω΄ριση νε΄ων η΄ τροποποιηµε΄νων AOY στα παραρτη΄µατα II και III
1.
Στην περι΄πτωση που καθορι΄ζεται νε΄ο η΄ τροποποιηµε΄νο AOY µετα΄ απο΄ αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 24, το νε΄ο η΄ τροποποιηµε΄νο AOY εγγρα΄φεται:
α)

στο παρα΄ρτηµα II του παρο΄ντος κανονισµου΄, εα΄ν η ουσι΄α ΄εχει καταχωρηθει΄ στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας
91/414/ΕΟΚ· η΄

β)

στις λοιπε΄ς περιπτω΄σεις, ως προσωρινο΄ AOY, στο παρα΄ρτηµα III του παρο΄ντος κανονισµου΄.

2.
Εα΄ν ΄ενα προσωρινο΄ AOY ΄εχει εγγραφει΄ στο παρα΄ρτηµα III του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο΄πως προβλε΄πεται
στην παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο β), δεν διατηρει΄ται στο παρα΄ρτηµα αυτο΄ για δια΄στηµα µεγαλυ΄τερο του ενο΄ς ΄ετους
΄ ρησης η΄ µη καταχω
΄ ρησης στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ της σχετικη΄ς
απο΄ την ηµεροµηνι΄α καταχω
δραστικη΄ς ουσι΄ας.

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ AOY
Άρθρο 26
Στοιχει΄α που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη για τα εθνικα΄ AOY
Εφο΄σον για δραστικη΄ ουσι΄α φυτοπροστατευτικου΄ προϊο΄ντος, η οποι΄α δεν ΄εχει ακο΄µη καταχωρισθει΄ στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ:
α)

δεν ΄εχει καθοριστει΄ AOY στο παρα΄ρτηµα II του παρο΄ντος κανονισµου΄ για συγκεκριµε΄νο βασικο΄ προϊο΄ν που
περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα Ι του παρο΄ντος κανονισµου΄ και

β)

΄ενα κρα΄τος µε΄λος ΄εχει καθορι΄σει, ΄εως τις 30 Ιουνι΄ου 2004 το αργο΄τερο, εθνικο΄ AOY για µια δραστικη΄
ουσι΄α και για το βασικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α),

βασιζο΄µενο στη χρη΄ση φυτοπροστατευτικου΄ προϊο΄ντος στο ΄εδαφο΄ς του το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος που
αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο β) κοινοποιει΄ στην Επιτροπη΄ και στην Αρχη΄, µε τη µορφη΄ και ΄εως την ηµεροµηνι΄α που
καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος 2, τα εξη΄ς:
γ)

το εθνικο΄ AOY που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο β)·

δ)

την ΟΓΠ·

ε)

τα δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τις υπο΄ επι΄βλεψη δοκιµε΄ς·

στ) την αποδεκτη΄ ηµερη΄σια δο΄ση και, κατα΄ περι΄πτωση, τη δο΄ση αναφορα΄ς οξει΄ας ΄εκθεσης που χρησιµοποιη΄θηκαν
΄ ς και το αποτε΄λεσµα της εκτι΄µησης.
για την εθνικη΄ εκτι΄µηση επικινδυνο΄τητας, καθω

Άρθρο 27
Γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς για τα δεδοµε΄να στα οποι΄α βασι΄ζονται τα εθνικα΄ AOY
΄ ν AOY που ΄εχουν κοινοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 26 και
1.
Η Αρχη΄ καταρτι΄ζει καταλο΄γους των εθνικω
τους χρησιµοποιει΄ ως βα΄ση για την υποβολη΄ αιτιολογηµε΄νης γνω΄µης στην Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε:
α)

τον κατα΄λογο προσωρινω΄ν AOY που µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στο παρα΄ρτηµα III·

β)

΄ ν ουσιω
΄ ν που µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στο παρα΄ρτηµα IV.
τον κατα΄λογο των δραστικω
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2.
α)

Κατα΄ την προπαρασκευη΄ της γνωµοδο΄τησης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, η Αρχη΄ λαµβα΄νει υπο΄ψη:
τα ακο΄λουθα AOY:
i)

τα AOY που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα II της οδηγι΄ας 76/895/ΕΟΚ·

ii)

τα εθνικα΄ AOY που ΄εχουν καθοριστει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ΄εως τις 30 Ιουνι΄ου 2004 το αργο΄τερο, ο΄πως
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 26·

iii) τα AOY που ΄εχουν εγκριθει΄ απο΄ την επιτροπη΄ του Codex Alimentarius·
β)

τα AOY που περιλαµβα΄νονται στα παραρτη΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90·

γ)

τις διαθε΄σιµες επιστηµονικε΄ς και τεχνικε΄ς γνω΄σεις, και ιδι΄ως τα δεδοµε΄να που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη
σχετικα΄ µε:
i)

την τοξικολογικη΄ εκτι΄µηση, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δυνητικη΄ς υπε΄ρβασης της αποδεκτη΄ς ηµερη΄σιας
δο΄σης και, κατα΄ περι΄πτωση, της δο΄σης αναφορα΄ς οξει΄ας ΄εκθεσης·

ii)

την ΟΓΠ·

iii) τα δεδοµε΄να για τις υπο΄ επι΄βλεψη δοκιµε΄ς που χρησιµοποιη΄θηκαν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη για τον καθορισµο΄ του εθνικου΄ AOY.

Άρθρο 28
Καθορισµο΄ς προσωρινω΄ν AOY
Λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της γνωµοδο΄τησης της Αρχη΄ς και συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος
2, προσωρινα΄ AOY για τις δραστικε΄ς ουσι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 26 µπορου΄ν να εγγρα΄φονται στο
΄
παρα΄ρτηµα III, η΄, ενδεχοµε΄νως, η δραστικη΄ ουσι΄α µπορει΄ να εγγρα΄φεται στο παρα΄ρτηµα IV. Τα προσωρινα
΄ χιστο επι΄πεδο που µπορει΄ να επιτευχθει΄ σε ΄ολα τα κρα
΄ τη µε΄λη βα
΄ σει
ΑΟΥ καθορι΄ζονται στο ελα
΄ς γεωργικη
΄ς πρακτικη
΄ς και συ
΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της ολοκληρωµε΄νης διαχει΄ρισης των
της ορθη
παρασι΄των.

Άρθρο 29
Απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α για τον καθορισµο΄ προσωρινω΄ν AOY υπο΄ ορισµε΄νες περιστα΄σεις
1.
Προσωρινα΄ AOY µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στο παρα΄ρτηµα III συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου
51, παρα΄γραφος 2, υπο΄ τις ακο΄λουθες περιστα΄σεις:
α)

σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, ιδι΄ως ο΄ταν µπορου΄ν να προκυ΄ψουν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων συνεπει΄α περιβαλλοντικη΄ς η΄ α΄λλης µο΄λυνσης·

β)

ο΄ταν τα σχετικα΄ προϊο΄ντα συνιστου΄ν α΄κρως δευτερευ΄ον συστατικο΄ του διαιτολογι΄ου των ευρωπαι΄ων κατανα΄ν σηµαντικο΄ τµη
΄µα του διαιτολογι΄ου οποιασδη
΄ποτε συγκεκριµε΄νης
λωτω΄ν και ΄οταν δεν συνιστου
΄ δας
οµα

γ)

΄ σα του διεθνου΄ς εµπορι΄ου· η΄
ο΄ταν τα σχετικα΄ προϊο΄ντα αποτελου΄ν δευτερευ΄ουσα συνιστω

΄σεις φυτοπροστατευτικω
΄ ν προϊο΄ντων διαπιστω
΄ νονται µε απο΄φαση που αποδ) ΄οταν βασικε΄ς χρη
΄ ουσι΄α στο Παρα
΄ ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ
σκοπει΄ στο να µη συµπεριληφθει΄ δραστικη
΄ να διαγραφει΄ απο΄ αυτο΄.
η
2.
Η εγγραφη΄ των προσωρινω΄ν AOY που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, λαµβα΄νει υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση
της Αρχη΄ς, τα δεδοµε΄να παρακολου΄θησης και εκτι΄µηση που αποδεικνυ΄ει ο΄τι δεν υπα΄ρχουν απαρα΄δεκτοι κι΄νδυνοι
για τους καταναλωτε΄ς η΄ τα ζω΄α.
Η εξακολου΄θηση της εγκυρο΄τητας των εν λο΄γω προσωρινω΄ν AOY επανεκτιµα΄ται τουλα΄χιστον ανα΄ δεκαετι΄α και τα
AOY αυτα΄ τροποποιου΄νται η΄ διαγρα΄φονται απο΄ το Παρα΄ρτηµα III, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΜΕΛΙ
Άρθρο 30
Καθορισµο΄ς AOY για υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στο µε΄λι
΄ λλα µη τυπικα
΄ τρο΄φιµα, λ.χ. αφεψη
΄µατα
και σε α
1.
Μπορου΄ν να καθοριστου΄ν AOY για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στο µε΄λι, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 2001/110/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (1), και να εγγραφου΄ν στο παρα΄ρτηµα III του παρο΄ντος
κανονισµου΄ βα΄σει των δεδοµε΄νων παρακολου΄θησης και λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη αιτιολογηµε΄νης γνω΄µης της Αρχη΄ς,
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.
΄ κων στα αφεψη
΄µατα, καθο΄σον αποτελου
΄ν συ
΄νθετα προϊ2.
ΑΟΥ για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα
΄οντα, δυ
΄νανται να καθοριστου
΄ν και να εγγραφου
΄ν στο Παρα
΄ρτηµα ΙΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου
΄
΄ σει των δεδοµε΄νων ελε΄γχου, εφο΄σον απαιτει΄ται, και λαµβανοµε΄νης υπο
΄ψη αιτιολογηµε΄νης γνω
΄ µης
βα
΄ς, κατα
΄ τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 51, παρα
΄ γραφος 2.
της Αρχη
΄µφωνα µε τις παραγρα
΄φους 1 και 2 επανεκτιµα΄ται τουλα΄χι3.
Η ισχυ΄ς των ΑΟΥ που καθορι΄ζονται συ
στον ανα΄ δεκαετι΄α και τα ΑΟΥ αυτα΄ τροποποιου΄νται η΄ διαγρα΄φονται απο΄ το Παρα΄ρτηµα III, ανα΄λογα µε την
περι΄πτωση.

ΤΜΗΜΑ 5
ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 31
΄ ν κατα΄ την εισαγωγη΄
Καθορισµο΄ς των ανοχω
Αιτη΄σεις για ανοχε΄ς κατα΄ την εισαγωγη΄ µπορου΄ν να υποβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ τους αναφεροµε΄νους στα
στοιχει΄α β) και γ) του α΄ρθρου 5, υποβα΄λλονται δε συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου II.

ΤΜΗΜΑ 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 32
Πληροφορι΄ες που υποβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
Τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν στην Αρχη΄ λεπτοµερη΄ στοιχει΄α για τις ΟΓΠ και ο΄λες τις πληροφορι΄ες για την
προ΄σληψη µε΄σω της δι΄αιτας που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εκτι΄µηση της ασφα΄λειας ενο΄ς AOY.

Άρθρο 33
Βα΄ση δεδοµε΄νων της Αρχη΄ς για τα AOY
Με την επιφυ΄λαξη των εφαρµοστε΄ων διατα΄ξεων της κοινοτικη΄ς και εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε την προ΄σβαση
σε ΄εγγραφα, η Αρχη΄ αναπτυ΄σσει και διατηρει΄ βα΄ση δεδοµε΄νων, στην οποι΄α ΄εχουν προ΄σβαση η Επιτροπη΄ και οι
αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν και η οποι΄α περιε΄χει τις σχετικε΄ς επιστηµονικε΄ς πληροφορι΄ες και τις ΟΓΠ για
τα AOY, τις δραστικε΄ς ουσι΄ες και τους συντελεστε΄ς µεταποι΄ησης που περιλαµβα΄νονται στα παραρτη΄µατα ΙΙ, ΙΙΙ,
IV και V. Ειδικο΄τερα, η βα΄ση δεδοµε΄νων περιε΄χει εκτιµη΄σεις για την προ΄σληψη µε΄σω της δι΄αιτας, συντελεστε΄ς
µεταποι΄ησης και τοξικολογικα΄ τελικα΄ σηµει΄α.
(1) Οδηγι΄α 2001/110/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 2001, για το µε΄λι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΤΕΛΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ AOY ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Άρθρο 34
Επι΄σηµοι ΄ελεγχοι, παρακολου΄θηση και τε΄λη
΄λαξη των διατα
΄ ξεων της οδηγι΄ας 96/23/ΕΚ (1), τα κρα΄τη µε΄λη διενεργου΄ν επι΄σηµους
1.
Με την επιφυ
ελε΄γχους για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων µε σκοπο΄ την επιβολη΄ της συµµο΄ρφωσης µε τον παρο΄ντα κανονι΄ς νοµοθεσι΄ας που διε΄πει τους επι΄σηµους ελε΄γχους στα
σµο΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της κοινοτικη
τρο΄φιµα και τις ζωοτροφε΄ς.
Οι επι΄σηµοι ΄ελεγχοι για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων συνι΄στανται σε δειγµατοληψι΄ες στο σηµει΄ο προσφορα΄ς
και στη συνε΄χεια σε χηµικη΄ ανα΄λυση των δειγµα΄των και ταυτοποι΄ηση των φυτοφαρµα΄κων που βρι΄σκονται στα
δει΄γµατα. Το σηµει΄ο που επιλε΄γεται πρε΄πει να επιτρε΄πει την ενδεχο΄µενη δρα΄ση επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας.
΄δια της
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη διενεργου΄ν την παρακολου΄θηση των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων, σε ΄ολα τα στα
΄ς, στους τελωνειακου
΄ς σταθµου
΄ς, στα κε΄ντρα διανοµη
΄ς και ιδι΄ως στο σηµει΄ο προσφοαλυσι΄δας διανοµη
ρα΄ς στον καταναλωτη΄. Η παρακολου΄θηση αυτη΄ διενεργει΄ται επιπλε΄ον της τυχο΄ν παρο΄µοιας παρακολου΄θησης που
απαιτει΄ται βα΄σει της οδηγι΄ας 96/23/ΕΚ.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τα τε΄λη για την κα΄λυψη του κο΄στους των επιση΄µων ελε΄γχων που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 1 συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Άρθρο 35
∆ειγµατοληψι΄ες
΄ν
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει δει΄γµατα σε επαρκη΄ αριθµο΄ και για ΄ενα φα΄σµα προϊο΄ντων και γεωγραφικω
΄ ν, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι τα αποτελε΄σµατα ει΄ναι αντιπροσωπευτικα΄ της οικει΄ας αγορα΄ς και αντικατοπεριοχω
΄ ν και κοινοτικω΄ν προϊο΄ντων καθω
΄ς
πτρι΄ζουν, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, την αντι΄στοιχη συνεισφορα΄ των εθνικω
΄ ν στην αγορα΄ του.
και των προϊο΄ντων τρι΄των χωρω
2.
Οι µε΄θοδοι δειγµατοληψι΄ας που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την πραγµατοποι΄ηση της παρακολου΄θησης των προϊο΄ντων, εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες που προβλε΄πονται στην οδηγι΄α 2002/63/ΕΚ (2), καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 36
Με΄θοδοι ανα΄λυσης
1.
Λεπτοµερει΄ς κανο΄νες σχετικα΄ µε τις µεθο΄δους ανα΄λυσης για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων, συµπεριλαµβα΄ ν κριτηρι΄ων επικυ΄ρωσης και διαδικασιω
΄ ν ποιοτικου΄ ελε΄γχου µπορου΄ν να εγκρι΄νονται και να
νοµε΄νων των ειδικω
περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα VII συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.
(1) Οδηγι΄α 96/23/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 29ης Απριλι΄ου 1996, περι΄ της λη΄ψης µε΄τρων ελε΄γχου για ορισµε΄νες ουσι΄ες και
τα κατα΄λοιπα΄ τους σε ζω΄ντα ζω΄α και στα προι¨ο΄ντα τους και κατα΄ργησης των οδηγιω΄ν 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ
και των αποφα΄σεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(2) Οδηγι΄α 2002/63/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, της 11ης Ιουλι΄ου 2002, για την καθιε΄ρωση κοινοτικω΄ν µεθο΄δων δειγµατοληψι΄ας
για τον επι΄σηµο ε΄λεγχο των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων µε΄σα και πα΄νω σε προι¨ο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης
και την κατα΄ργηση της οδηγι΄ας 79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30).
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2.
Οι µε΄θοδοι ανα΄λυσης των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων πρε΄πει να πληρου΄ν τα κριτη΄ρια που καθορι΄ζονται
΄ει η χορη
΄γηση ΄εγκρισης για φυτοφα
΄ ρµακα
µε το παρα΄ρτηµα II του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Παυ
΄ ρχει κατα
΄λληλη διαδικασι΄α εντοπισµου
΄η
΄ τα οποι΄α δεν ελε΄γχονται τακτικα
΄.
για τα οποι΄α δεν υπα
3.
Όλα τα εργαστη΄ρια που αναλυ΄ουν δει΄γµατα για τους επι΄σηµους ελε΄γχους και την παρακολου΄θηση των
υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων πρε΄πει να συµµετε΄χουν στην Κοινοτικη΄ ∆οκιµασι΄α Επα΄ρκειας για υπολει΄µµατα
΄ το α
΄ ρθρο 45, στοιχει΄ο β), την οποι΄α διοργανω
΄ νει η Επιτροπη
΄.
παρασιτοκτο΄νων κατα

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 37
΄ σεις των κρατω΄ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε τα εθνικα΄
Υποχρεω
προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη καταρτι΄ζουν κα΄θε ΄ετος εθνικα΄ προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων και για το επο΄µενο ηµερολογιακο΄ ΄ετος.
Τα εν λο΄γω ετη΄σια εθνικα΄ προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης πρε΄πει να πληρου΄ν τους ο΄ρους του α΄ρθρου
43 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τα πολυετη΄ σχε΄δια ελε΄γχου των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων.
Τα προγρα΄µµατα αυτα΄ πρε΄πει να προσδιορι΄ζουν τουλα΄χιστον τα εξη΄ς:
α)

τα προϊο΄ντα απο΄ τα οποι΄α πρε΄πει να λαµβα΄νονται δει΄γµατα·

β)

τον αριθµο΄ των δειγµα΄των που πρε΄πει να λαµβα΄νονται και των αναλυ΄σεων που πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται·

γ)

τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων που πρε΄πει να αναλυ΄ονται·

δ)

τα κριτη΄ρια που εφαρµο΄στηκαν κατα΄ την κατα΄ρτιση των προγραµµα΄των, συµπεριλαµβανοµε΄νων:
i)

΄ ν φυτοφαρµα΄κου-προϊο΄ντος που πρε΄πει να επιλε΄γονται·
των συνδυασµω

ii)

΄ ρια παραγωγη΄· και
του αριθµου΄ δειγµα΄των που πρε΄πει να λαµβα΄νονται σε σχε΄ση µε την εγχω

iii) της κατανα΄λωσης των προϊο΄ντων·
΄ Προγρα
΄µµατος Ελε΄γχου και
iv) του Κοινοτικου
΄ των προηγου
΄µενων προγραµµα
΄ των ελε΄γχου.
v) των αποτελεσµα
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν τα ετη΄σια εθνικα΄ προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης για τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στην Επιτροπη΄ και στην Αρχη΄ ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου κα΄θε ΄ετους.
3.

Τα κρα΄τη µε΄λη συµµετε΄χουν στο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα παρακολου΄θησης, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 38.

΄ τη µε΄λη δηµοσιευ
΄ουν, ανα
΄ τρι΄µηνο, ΄ολα τα αποτελε΄σµατα των εθνικω
΄ ν ελε΄γχων υπο4.
Τα κρα
΄των στο ∆ιαδι΄κτυο. παρε΄χοντας ΄ολα τα υπα
΄ ρχοντα επι΄ µε΄ρους στοιχει΄α. Στις περιπτω
΄ σεις που
λειµµα
΄ νεται υπε΄ρβαση των ΑΟΥ, τα κρα
΄ τη µε΄λη ενδε΄χεται να δηµοσιοποιη
΄σουν τις επωνυµι΄ες των
σηµειω
΄ ν χονδρικη
΄ς και λιανικη΄ς πω
΄ λησης η
΄ των παραγωγω
΄ ν.
εν λο΄γω εταιριω

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 38
Κοινοτικο΄ προ΄γραµµα παρακολου΄θησης
1.
Η Επιτροπη΄ και η Αρχη΄ καταρτι΄ζουν ΄ενα κοινοτικο΄ προ΄γραµµα συντονισµε΄νης παρακολου΄θησης, το οποι΄ο
προσδιορι΄ζει τα ειδικα΄ δει΄γµατα που πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στα εθνικα΄ προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης και λαµβα΄νει υπο΄ψη προβλη΄µατα που ΄εχουν εντοπισθει΄ ο΄σον αφορα΄ τη συµµο΄ρφωση µε τα AOY που
περιλαµβα΄νονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄.

30.4.2004

30.4.2004
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2.
Η Αρχη΄ υποβα΄λλει στην Επιτροπη΄ ΄εως την 1η Μαι΅ου κα΄θε ΄ετους γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄
προ΄γραµµα συντονισµε΄νης παρακολου΄θησης για το επο΄µενο ηµερολογιακο΄ ΄ετος, στην οποι΄α περιλαµβα΄νεται και η
γνω΄µη της για τα ειδικα΄ δει΄γµατα που πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στα εθνικα΄ προγρα΄µµατα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης.
3.
Το κοινοτικο΄ προ΄γραµµα παρακολου΄θησης εγκρι΄νεται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2, και υποβα΄λλεται στην επιτροπη΄ που µνηµονευ΄εται στο α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος 1, ΄εως την 1η Ιουλι΄ου
κα΄θε ΄ετους για το επο΄µενο ηµερολογιακο΄ ΄ετος.

ΤΜΗΜΑ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο 39
Πληροφορι΄ες υποβαλλο΄µενες απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
΄ ν που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη στην Αρχη΄ και στην Επιτροπη΄ µε τις ετη΄σιες εκθε΄σεις
Επιπλε΄ον των πληροφοριω
που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 44 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 882/2004, τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν τις εξη΄ς
πληροφορι΄ες στην Επιτροπη΄, στην Αρχη΄ και στα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου κα΄θε ΄ετους:
α)

τα αποτελε΄σµατα των επιση΄µων ελε΄γχων και της παρακολου΄θησης που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 34 παρα΄γραφοι 1 και 2·

β)

τα αποτελε΄σµατα των αναλυ΄σεων των δειγµα΄των που ΄εχουν ληφθει΄ στη δια΄ρκεια του τρε΄χοντος ΄ετους για
΄ ν προγραµυπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων στα προϊο΄ντα φυτικη΄ς προε΄λευσης στο πλαι΄σιο των οικει΄ων εθνικω
µα΄των ελε΄γχου και παρακολου΄θησης που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 37 και στο πλαι΄σιο του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος παρακολου΄θησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 38·

γ)

τα ΟΠΠ που εφαρµο΄στηκαν στο εθνικο΄ προ΄γραµµα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 37 και στο πλαι΄σιο του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος παρακολου΄θησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 38·

δ)

τις λεπτοµε΄ρειες της συµµετοχη΄ς των εργαστηρι΄ων αναλυ΄σεων στις κοινοτικε΄ς δοκιµασι΄ες επα΄ρκειας και σε
α΄λλες δοκιµασι΄ες επα΄ρκειας σχετικε΄ς µε τους συνδυασµου΄ς φυτοφαρµα΄κου-προϊο΄ντος απο΄ τους οποι΄ους
λαµβα΄νονται δει΄γµατα στο εθνικο΄ προ΄γραµµα ελε΄γχου και παρακολου΄θησης·

ε)

τις λεπτοµε΄ρειες διαπι΄στευσης των εργαστηρι΄ων αναλυ΄σεων που προβλε΄πονται µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
882/2004.
Άρθρο 40
΄ ν στην Αρχη΄
Μορφη΄ υποβολη΄ς των πληροφοριω

΄ ν που πρε΄πει να υποβα΄λλουν τα κρα΄τη
1.
Η Αρχη΄ µπορει΄ να καθορι΄σει τη µορφη΄ υποβολη΄ς των πληροφοριω
µε΄λη και προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 39.
2.

Η Αρχη΄ συγκεντρω΄νει και συνδυα΄ζει τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 39.
Άρθρο 41
Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση

1.

Η Αρχη΄ συντα΄σσει Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση.

2.

Η Αρχη΄ περιλαµβα΄νει στην Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση πληροφορι΄ες για τα εξη΄ς:

α)

΄ ν στα αποτελε΄σµατα της παρακολου΄θησης που προβλε΄πεται
ανα΄λυση της πιθανη΄ς σηµασι΄ας των αναντιστοιχιω
στο α΄ρθρο 34, παρα΄γραφος 2·

β)

΄εκθεση προς την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε τα AOY των οποι΄ων παρατηρη΄θηκε υπε΄ρβαση, καθω
΄ ς και ο΄λες τις
ενδεδειγµε΄νες παρατηρη΄σεις ως προς την ανα΄γκη τροποποι΄ησης των AOY αυτω΄ν, σε σχε΄ση µε τις υποκει΄µενες
ΟΓΠ·
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γ)

΄εκθεση για τους τυχο΄ν οξει΄ς η΄ χρο΄νιους κινδυ΄νους για την υγει΄α των καταναλωτω΄ν·

΄ σε υπολει΄µµατα φυτοφαρµα
΄ κων, µε βα
΄ ση τις πληροδ) αξιολο΄γηση της ΄εκθεσης του καταναλωτη
΄ το στοιχει΄ο α) και κα
΄ θε διαθε΄σιµη χρη
΄σιµη πληροφορι΄α, συµπεφορι΄ες που παρε΄χονται κατα
΄ λλονται συ
΄µφωνα µε την οδηγι΄α 96/23/ΕΟΚ.
ριλαµβανοµε΄νων των εκθε΄σεων που υποβα
3.
Εα΄ν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος δεν ΄εχει υποβα΄λει πλη΄ρεις πληροφορι΄ες ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 39, η Αρχη΄ µπορει΄ να αγνοη΄σει τις πληροφορι΄ες του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους κατα΄ τη συ΄νταξη της
Κοινοτικη΄ς Ετη΄σιας Έκθεσης.
4.

Η Αρχη΄ υποβα΄λλει την Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση στην Επιτροπη΄ ΄εως τις 30 Απριλι΄ου του επο΄µενου ΄ετους.

5.

Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να καθορι΄σει τη µορφη΄ υποβολη΄ς της Κοινοτικη΄ς Ετη΄σιας Έκθεσης απο΄ την Αρχη΄.

6.

Η Αρχη΄ δηµοσιευ΄ει την Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση.

Άρθρο 42
Υποβολη΄ της Κοινοτικη΄ς Ετη΄σιας Έκθεσης στην επιτροπη΄
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει την Κοινοτικη΄ Ετη΄σια Έκθεση στην επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος
1, πριν απο΄ την 31η Ιανουαρι΄ου κα΄θε ΄ετους, προς εξε΄ταση και διατυ΄πωση συστα΄σεων σχετικα΄ µε τα τυχο΄ν αναγκαι΄α µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν ως προς τις αναφερο΄µενες πιθανε΄ς παραβια΄σεις των AOY που αναφε΄ρονται
στα παραρτη΄µατα ΙΙ και ΙΙΙ.

ΤΜΗΜΑ 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 43
Κυρω΄σεις
΄ σεις που επιβα΄λλονται στις παραβια΄σεις των διατα΄ξεων
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τους κανο΄νες σχετικα΄ µε τις κυρω
του παρο΄ντος κανονισµου΄ και λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄ζεται η εφαρµογη΄ τους. Οι
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, συ΄µφωνες µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας και αποπροβλεπο΄µενες κυρω
τρεπτικε΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να κοινοποιου΄ν τις διατα΄ξεις αυτε΄ς και κα΄θε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση΄ τους
στην Επιτροπη΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 44
Επει΄γοντα µε΄τρα και γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς
΄ σεις που, συνεπει΄α
1.
Τα α΄ρθρα 53 και 54 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 εφαρµο΄ζονται στις περιπτω
΄ ν η΄ επανεκτι΄µησης των υφισταµε΄νων πληροφοριω
΄ ν, τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων η΄ τα AOY
νε΄ων πληροφοριω
που καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ ενδε΄χεται να θε΄σουν σε κι΄νδυνο την υγει΄α του ανθρω΄που η΄ των
ζω΄ων και απαιτει΄ται α΄µεση ενε΄ργεια.
2.

Η Επιτροπη΄ κοινοποιει΄ στην Αρχη΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση τα τυχο΄ν επει΄γοντα µε΄τρα που λαµβα΄νονται.

3.
Η Αρχη΄ πραγµατοποιει΄ πλη΄ρη εκτι΄µηση των κινδυ΄νων και υποβα΄λλει τη γνωµοδο΄τηση΄ της στην Επιτροπη΄
σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους αυτου΄ς εντο΄ς 15 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς,
΄ν το ζη
΄τηµα αφορα
΄ νωπα
΄ προϊο΄ντα, οπο
΄τε η Αρχη
΄ υποβα
΄ λει τη γνωµοδο
΄τηση
΄ της στην
εκτο΄ς εα
΄ εντο΄ς 7 ηµερω
΄ ν.
Επιτροπη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ AOY
Άρθρο 45
Εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα για τα AOY που αφορου΄ν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων
Καθιερω΄νεται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ΄ενα εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα για τα AOY στον τοµε΄α των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων, το οποι΄ο περιλαµβα΄νει:
α)

µια βα΄ση δεδοµε΄νων για την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τα AOY των υπολειµµα΄των φυτοφαρµα΄κων και
΄ ν αυτω΄ν·
για τη δηµοσιοποι΄ηση των πληροφοριω

β)

τις κοινοτικε΄ς δοκιµασι΄ες επα΄ρκειας που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 36, παρα΄γραφος 3, και στο α΄ρθρο 39,
στοιχει΄ο δ)·

γ)

τις µελε΄τες που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την προπαρασκευη΄ της νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε τα υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων·

δ)

τις µελε΄τες που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εκτι΄µηση της ΄εκθεσης των καταναλωτω΄ν και των ζω΄ων σε υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων.
Άρθρο 46
Κοινοτικη΄ συνεισφορα΄ στο εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα για τα AOY που αφορου΄ν υπολει΄µµατα φυτοφαρµα΄κων

Η Κοινο΄τητα µπορει΄ να συνεισφε΄ρει σε ποσοστο΄ µε΄χρι 100 % του κο΄στους του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 45.
΄ σεις για το εν λο΄γω συ΄στηµα αποφασι΄ζονται κα΄θε ΄ετος στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογιΟι πιστω
σµου΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ AOY
Άρθρο 47
΄ ν αρχω
΄ν
Καθορισµο΄ς εθνικω
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζει µια αρχη΄, η οποι΄α συντονι΄ζει τη συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄, την Αρχη΄, τα λοιπα΄
κρα΄τη µε΄λη, τους παρασκευαστε΄ς, παραγωγου΄ς και καλλιεργητε΄ς για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ νει την Επιτροπη΄ και την Αρχη΄ για το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση της αρχη΄ς που ΄εχει
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
ορι΄σει.
Άρθρο 48
Συντονισµο΄ς απο΄ την Αρχη΄ των αιτη΄σεων για AOY
Η Αρχη΄:
α)

συντονι΄ζεται µε το κρα΄τος µε΄λος εισηγητη΄ που ΄εχει οριστει΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ για µια
δραστικη΄ ουσι΄α·

β)

΄ ς και µε τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄
συντονι΄ζεται µε τους αιτου΄ντες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5 καθω
ο΄σον αφορα΄ τις αιτη΄σεις για AOY και τις ανοχε΄ς κατα΄ την εισαγωγη΄ που καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα
κανονισµο΄·

γ)

εξασφαλι΄ζει ο΄λες τις αναγκαι΄ες επαφε΄ς µε τους ενδιαφεροµε΄νους που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5, στοιχει΄ο β)·

δ)

΄ νει τις επιστηµονικε΄ς αξιολογη΄σεις των φακε΄λων και των αιτη΄σεων για την καταχω
΄ ρηση AOY στους
συµπληρω
καταλο΄γους των παραρτηµα΄των II και III.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Άρθρο 49
Κρα΄τος µε΄λος εισηγητη΄ς και τε΄λη για τις αιτη΄σεις σχετικα΄ µε AOY
΄νανται, µε΄σω τελω
΄ν η
΄ α
΄λλων επιβαρυ
΄νσεων, να ανακτη΄σουν τα ΄εξοδα των
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη δυ
΄ ν που συνδε΄ονται µε τον καθορισµο΄, την τροποποι΄ηση η
΄ την διαγραφη
΄ των ΑΟΥ η
΄ την
εργασιω
΄ κατα
΄ την εισαγωγη
΄, η
΄ οποιεσδη
΄ποτε α
΄ λλες πρα
΄ ξεις προκυ
΄πτουν απο΄ τις υποχρεω
΄ σεις που
ανοχη
απορρε΄ουν απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
2.

Τα κρα΄τη µε΄λη εισηγητε΄ς εξασφαλι΄ζουν ο΄τι τα τε΄λη που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1:

α)

καθορι΄ζονται µε διαφα΄νεια·

β)

αντιστοιχου΄ν στο πραγµατικο΄ κο΄στος της εξε΄τασης και της διοικητικη΄ς επεξεργασι΄ας των αιτη΄σεων·

γ)

εισπρα΄ττονται απο΄ την αρχη΄ που ΄εχει οριστει΄ στο κρα΄τος µε΄λος εισηγητη΄, η οποι΄α προβλε΄πεται στο α΄ρθρο
47·

δ)

χρησιµοποιου΄νται αποκλειστικα΄ για τη χρηµατοδο΄τηση του κο΄στους που πρα΄γµατι συνεπα΄γεται η αξιολο΄γηση
και η διοικητικη΄ επεξεργασι΄α της αι΄τησης.

΄ τη µε΄λη δυ
΄νανται να επιθυµου
΄ν να επιβα
΄ λλουν γενικη
΄ επιβα
΄ρυνση στη βιοµηχανι΄α
3.
Τα κρα
΄ κων. Στην περι΄πτωση αυτη
΄, η επιβα
΄ ρυνση θα πρε΄πει να ορισθει΄ µε διαφανη
΄ τρο΄πο, µε
φυτοφαρµα
΄ ς το σχε΄διο εξο΄δων µε τα οποι΄α επιβαρυ
΄νθηκε το αρµο΄διο
τεκµηρι΄ωση που αναφε΄ρει λεπτοµερω
΄οργανο στο πλαι΄σιο του κρα
΄τους µε΄λους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 50
Επιστηµονικη΄ γνωµοδο΄τηση της Αρχη΄ς
Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να ζητει΄ την ΄εκδοση επιστηµονικη΄ς γνωµοδο΄τησης της Αρχη΄ς για οποιοδη΄ποτε µε΄τρο σχετι΄ζεται µε την εκτι΄µηση των κινδυ΄νων στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄. Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να
καθορι΄ζει την προθεσµι΄α, εντο΄ς της οποι΄ας πρε΄πει να εκδι΄δεται η γνωµοδο΄τηση αυτη΄.
Άρθρο 51
∆ιαδικασι΄α επιτροπη΄ς
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ τη Μο΄νιµη Επιτροπη΄ για την Τροφικη΄ Αλυσι΄δα και την Υγει΄α των Ζω΄ων, η
οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ µε το α΄ρθρο 58 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (στο εξη΄ς καλου΄µενη «η επιτροπη΄».)
΄ σεις που γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της
2.
Στις περιπτω
απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 αυτη΄ς.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πει το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ει΄ναι τρι΄µηνη.
Άρθρο 52
Εκτελεστικα΄ µε΄τρα
Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2, θεσπι΄ζονται η΄ µπορου΄ν να τροποποιηθου΄ν τα εξη΄ς:
α)

εκτελεστικα΄ µε΄τρα για την εξασφα΄λιση της οµοιο΄µορφης εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄·

β)

οι ηµεροµηνι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 26, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), στο α΄ρθρο 27, παρα΄γραφος 2,
στοιχει΄ο α), σηµει΄ο ii), στο α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, στο α΄ρθρο 38, παρα΄γραφοι 2 και 3, στο α΄ρθρο 39,
στο α΄ρθρο 41, παρα΄γραφος 3, και στο α΄ρθρο 42·

γ)

τα παραρτη΄µατα Ι ΄εως VII, συνεπει΄α εξελι΄ξεων στις επιστηµονικε΄ς η΄ τις τεχνικε΄ς γνω΄σεις·

δ)

΄εγγραφα τεχνικω
΄ ν κατευθυ΄νσεων που υποβοηθου΄ν την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄·

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ε)

µε΄θοδοι ανα΄λυσης και εκτι΄µησης·

στ) διαδικασι΄ες ποιοτικου΄ ελε΄γχου·
ζ)

λεπτοµερει΄ς κανο΄νες που αφορου΄ν τα επιστηµονικα΄ δεδοµε΄να, τα οποι΄α απαιτου΄νται για τον καθορισµο΄
AOY· η γνω΄µη της Αρχη΄ς λαµβα΄νεται υπο΄ψη κατα΄ τη θε΄σπιση των κανο΄νων αυτω΄ν.
Άρθρο 53
Έκθεση για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄

Το αργο΄τερο 10 ΄ετη απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄
΄ ς και τις τυχο΄ν κατα΄λληλες προτα΄σεις.
Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του καθω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Καταργου΄µενες διατα΄ξεις
Οι οδηγι΄ες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ καταργου΄νται απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005.
Οι παραποµπε΄ς στις καταργου΄µενες οδηγι΄ες ερµηνευ΄ονται ως παραποµπε΄ς στον παρο΄ντα κανονισµο΄ και διαβα΄ζονται συ΄µφωνα µε τον πι΄νακα αντιστοιχι΄ας του παραρτη΄µατος VIII.
Άρθρο 55
Μεταβατικα΄ µε΄τρα
Όταν ει΄ναι αναγκαι΄ο για να καταστει΄ δυνατη΄ η συνη΄θης εµπορι΄α, µεταποι΄ηση και κατανα΄λωση των προϊο΄ντων που
΄εχουν συγκοµισθει΄, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της συνη΄θους δια΄ρκειας διατη΄ρηση΄ς τους, µε σκοπο΄ τη διασφα΄λιση των
΄ ν, µπορου΄ν να θεσπι΄ζονται µεταβατικα΄ µε΄τρα για την υλοποι΄ηση ορισµε΄νων AOY, τα οποι΄α
θεµιτω΄ν προσδοκιω
προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 20, 21, 25, 28, 29, 30 και 31.
Τα µε΄τρα αυτα΄, τα οποι΄α δεν θι΄γουν την υποχρε΄ωση να εξασφαλιστει΄ υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν, θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 51, παρα΄γραφος 2.
Άρθρο 56
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
΄ λαια II, III, V και VI εφαρµο΄ζονται ΄εξι µη
΄νες µετα
΄ την ηµεροµηνι΄α θε΄σπισης των ΠαραρΤα κεφα
΄ των I, II, III και V.
τηµα
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(I-VII που θα καταρτισθου΄ν µε τη διαδικασι΄α της επιτροπολογι΄ας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

΄ ν προϊο΄ντων φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης µε παραδει΄γµατα προϊο΄ντων στις
Οµα΄δες βασικω
εν λο΄γω οµα΄δες και τα µε΄ρη των προϊο΄ντων στα οποι΄α εφαρµο΄ζονται τα AOY  συµπεριλαµβανοµε΄νων των ζωοτροφω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2. Το παρα΄ρτηµα αυτο΄ περι΄ν
λαµβα΄νει τα υφιστα΄µενα βασικα΄ προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα των αρχικω
΄ προϊο΄ντα  το µε΄λι και τα
τεσσα΄ρων οδηγιω΄ν, αλλα΄ περιλαµβα΄νει επι΄σης τα νε΄α βασικα
΄µατα.
αφεψη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

AOY για τα προϊο΄ντα φυτικη΄ς και ζωικη΄ς προε΄λευσης, (στην αρχη΄ εκ µεταφορα΄ς) απο΄ τα
παραρτη΄µατα των οδηγιω΄ν 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Προσωρινα΄ AOY για δραστικε΄ς ουσι΄ες, για τις οποι΄ες δεν ΄εχει ακο΄µη ληφθει΄ απο΄φαση σχε΄ ρηση΄ τους η΄ τον αποκλεισµο΄ τους απο΄ το παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας
τικα΄ µε την καταχω
91/414/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των AOY που αποµε΄νουν στο παρα΄ρτηµα της οδηγι΄ας
΄ ς και των µε΄χρι τω΄ρα µη εναρµονισµε΄νων εθνικω
΄ ν AOY, ο΄πως αναφε΄ρεται
76/895/ΕΟΚ, καθω
στο α΄ρθρο 26, και των AOY που ΄εχουν καθοριστει΄ κατα΄ την απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α του
α΄ρθρου 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

΄ ν ουσιω
΄ ν φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων, οι οποι΄ες ΄εχουν αξιολοΚατα΄λογος των δραστικω
γηθει΄ βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ και για τις οποι΄ες η Μο΄νιµη Επιτροπη΄ συµφωνει΄ ο΄τι
δεν απαιτου΄νται AOY (συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 22).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Ειδικοι΄ συντελεστε΄ς συµπυ΄κνωσης και αραι΄ωσης, οι οποι΄οι ΄εχουν καθοριστει΄ µετα΄ απο΄ αξιολο΄γηση στο πλαι΄σιο φακε΄λου της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ η΄ ΄εχουν αναπτυχθει΄ µετα΄ την ΄εκδοση
απο΄φασης βα΄σει της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ απο΄ την Επιτροπη΄ (συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την παραγωγη΄ δεδοµε΄νων σχετικα΄ µε τα υπολει΄µµατα, ο΄πως
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα II, µε΄ρος A, τµη΄µα 6 και στο παρα΄ρτηµα III, µε΄ρος A, τµη΄µα
8 της οδηγι΄ας 91/414/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στην αγορα΄ φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:

Με΄θοδοι ανα΄λυσης, διαδικασι΄ες ποιοτικου΄ ελε΄γχου (συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 37).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Πι΄νακας αντιστοιχι΄ας
΄ ν κανονισµο΄ς
Ο παρω

Οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 86/362/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 86/363/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παρ. 2

Άρθρο 1 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 9 παρ. 2

Άρθρο 1 παρ. 4

Άρθρο 1 παρ. 4

Άρθρο 1 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 3

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 3

Άρθρο 1 παρ. 3

Άρθρο 1 παρ. 3

Άρθρο 4

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
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EL

C 104 E/303
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

΄ ν κανονισµο΄ς
Ο παρω

Οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ

Άρθρο 14 παρ. 1

Οδηγι΄α 86/362/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 86/363/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ

Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 16

Άρθρο 4 παρ. 2

Άρθρο 4 παρ. 2

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 17

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 3 παρ. 3

Άρθρο 5

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άρθρο 34 παρ. 1

Άρθρο 6 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 4

Άρθρο 4 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 4

Άρθρο 35 παρ. 2

Άρθρο 6 παρ. 2

Άρθρο 8 παρ. 1

Άρθρο 8 παρ. 1

Άρθρο 6 παρ. 1

Άρθρο 14 παρ. 2
στοιχει΄ο α)

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 14 παρ. 2
στοιχει΄ο β)
Άρθρο 15

Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26 παρ. 2
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33

Άρθρο 36 παρ. 1
Άρθρο 36 παρ. 2

Άρθρο 6 παρ. 1
Άρθρο 6 παρ. 2

Άρθρο 8 παρ. 1

Άρθρο 8 παρ. 1

Άρθρο 6 παρ. 2

Άρθρο 37 παρ. 1

Άρθρο 7 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 37 παρ. 2

Άρθρο 7 παρ. 2 στοιχει΄ο α)

Άρθρο 4 παρ. 2 στοιχει΄ο α)

Άρθρο 38 παρ. 1

Άρθρο 7 παρ. 2 στοιχει΄ο β)

Άρθρο 4 παρ. 2 στοιχει΄ο β)

Άρθρο 38

Άρθρο 7 παρ. 3

Άρθρο 7 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 40

Άρθρο 7 παρ. 3

Άρθρο 7 παρ. 2

Άρθρο 4 παρ. 3
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΄ ν κανονισµο΄ς
Ο παρω

Οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 86/362/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 86/363/ΕΟΚ

Οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ

Άρθρο 41 παρ. 2
στοιχει΄ο β)

Άρθρο 7 παρ. 3

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 41 παρ. 6

Άρθρο 7 παρ. 3

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 42

Άρθρο 7 παρ. 5

Άρθρο 4 παρ. 5

Άρθρο 43

Άρθρο 7 παρ. 3

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 44 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 2
Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 8

Άρθρο 45
Άρθρο 46
Άρθρο 47
Άρθρο 48

Άρθρο 7

Άρθρο 49
Άρθρο 50
Άρθρο 51

Άρθρο 7
Άρθρο 8

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

9 παρ. 2 και 3
11
12
13

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

9 παρ. 2
11
12
13

Άρθρο 8 παρ. 2 και 3
Άρθρο 9
Άρθρο 10

Άρθρο 52
Άρθρο 53
Άρθρο 54
Άρθρο 55

P5_TA(2004)0300

Εφοδιασµο΄ς µε φυσικο΄ αε΄ριο ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση της νοµικη΄ς βα΄σης και
τον «γενικο΄ προσανατολισµο΄» του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την ΄εκδοση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα µε΄τρα διασφα΄λισης του εφοδιασµου΄ µε φυσικο΄ αε΄ριο
(15769/2003  C5-0027/2004  2002/0220(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση  νε΄α διαβου΄λευση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση της νοµικη΄ς βα΄σης καθω΄ς και τον
«γενικο΄ προσανατολισµο΄» του Συµβουλι΄ου της 8ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 (15769/2003  C5-0027/2004) (1),
΄ τη ανα΄γνωση (2) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρω ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του σε πρω
παϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)488) (3),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 23.9.2003, P5_TA(2003)0397.
(3) ΕΕ C 331 E της 31.12.2002, σ. 262.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς σχετικα΄ µε τη
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
νοµικη΄ βα΄ση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και το α΄ρθρο 71, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0213/2004),

1.

΄ νησε µε τις προτα΄σεις του ΕΚ ως προς το περιεχο΄µενο·
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι το Συµβου΄λιο συµφω

2.

εγκρι΄νει την τροποποι΄ηση της νοµικη΄ς βα΄σης·

3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει ανα΄λογα την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
4.

ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να αναφερθει΄ στο προοι΄µιο στις συστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·

5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0301

Όροι προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ ο΄ρων προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου
(COM(2003)741  C5-0644/2003  2003/0302(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)741) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0644/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0254/2004),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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P5_TC1-COD(2003)0302
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τους ο΄ρους προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και ιδι΄ως το α΄ρθρο 95,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
ενεργω΄ντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (4),
΄ ντας:
Εκτιµω
(1)

Η οδηγι΄α 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 26ης Ιουνι΄ου 2003,
σχετικα΄ µε τους κοινου΄ς κανο΄νες για την εσωτερικη΄ αγορα΄ φυσικου΄ αερι΄ου και την κατα΄ργηση της οδηγι΄ας
98/30/ΕΚ (5) συνε΄βαλε σηµαντικα΄ προς την κατευ΄θυνση δηµιουργι΄ας εσωτερικη΄ς αγορα΄ς αερι΄ου. Απαιτει΄ται
τω΄ρα να προβλεφθου΄ν δοµικε΄ς αλλαγε΄ς στο κανονιστικο΄ πλαι΄σιο προκειµε΄νου να καταργηθου΄ν οι εναποµε΄΄ το διασυνοριακο΄
νοντες φραγµοι΄ για την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, ιδι΄ως ΄οσον αφορα
΄ αερι΄ου και το εµπο΄ριο µεταξυ
΄ συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ ς. Απαιτου΄νται προ΄σθετοι
εµπο΄ριο φυσικου
τεχνικοι΄ κανο΄νες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις αρχε΄ς τιµολο΄γησης, τη διαφα΄νεια, την διαχει΄ριση της συµφο΄ρησης
και την εξισορρο΄πηση.

(2)

΄ς αγορα
΄ ς φυσικου
΄ αερι΄ου πρε΄πει να προωθηθει΄ µε
΄ εσωτερικη
Η δηµιουργι΄α µιας πραγµατικα
΄ξηση του αριθµου
΄ των φορε΄ων της αγορα
΄ ς που θα µπορου
΄ν να πραγµατοποιου
΄ν διασυτην αυ
΄ αερι΄ου, µε αποτε΄λεσµα να ενταθει΄ ο ανταγωνισµο΄ς σε ΄ολη την
νοριακε΄ς µεταφορε΄ς φυσικου
΄ Ένωση.
Ευρωπαϊκη

(3)

Η εµπειρι΄α που αποκτη΄θηκε απο΄ την εφαρµογη΄ και την παρακολου΄θηση του πρω΄του συνο΄λου κατευθυντη΄΄ ν αερι΄ου
ριων οδηγιω΄ν καλη΄ς πρακτικη΄ς που θεσπι΄στηκαν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ φο΄ρουµ των ρυθµιστικω΄ν αρχω
το 2002, δει΄χνει πως προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η πλη΄ρης εφαρµογη΄ των κανο΄νων αυτω΄ν σε ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη και να παρασχεθει΄ στην πρα΄ξη ελα΄χιστη εγγυ΄ηση για ισο΄τιµη προ΄σβαση στην αγορα΄, απαιτει΄ται
να γι΄νουν νοµικα΄ δεσµευτικοι΄.

(4)

΄ ν κανο΄νων «οι δευ΄τερες κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες καλη΄ς πρακτικη΄ς» θεσπι΄στηκαν
Ένα δευ΄τερο συ΄νολο κοινω
στη συνα΄ντηση του φο΄ρουµ στις 24-25 Σεπτεµβρι΄ου 2003. Κατα΄ συνε΄πεια ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει
να καθορι΄σει, µε βα΄ση αυτε΄ς τις κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες, βασικε΄ς αρχε΄ς και κανο΄νες σχετικα΄ µε την προ΄΄ ν, τη διαχει΄ριση συµφορη΄σεων, τη διαφα΄νεια,
σβαση στο δι΄κτυο και τις υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των µερω
την εξισορρο΄πηση και την εµπορι΄α δικαιωµα΄των δυναµικο΄τητας.

(5)

΄ την προετοιµασι΄α των κατευθυντηρι΄ων γραµµω
΄ ν συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 9, πριν απο΄ την
Κατα
΄ τους απο΄ την Επιτροπη
΄ ει΄ναι σηµαντικο΄ να εξασφαλισθου
΄ν οι πλη
΄ρεις διαεπι΄σηµη υποβολη
΄σεις και η συνεργασι΄α µε ΄ολα τα αρµο΄δια ΄οργανα της βιοµηχανι΄ας. To Ευρωπαϊκο΄
βουλευ
΄ ν αρχω
΄ ν αερι΄ου και η ευρωπαϊκη
΄ οµα
΄ δα ρυθµιστικω
΄ ν αρχω
΄ ν ει΄ναι τα
φο΄ρουµ των ρυθµιστικω
΄ λληλα ΄οργανα για την εξασφα
΄ λιση αυτω
΄ ν των διαβουλευ
΄σεων.
κατα

(6)

Απαιτει΄ται ο προσδιορισµο΄ς των κριτηρι΄ων συ΄µφωνα µε τα οποι΄α θα καθορι΄ζονται τα τε΄λη προ΄σβασης στο
δι΄κτυο, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η πλη΄ρης συµµο΄ρφωση΄ τους µε την αρχη΄ των µη διακρι΄σεων και µε
τις ανα΄γκες µιας οµαλα΄ λειτουργου΄σας εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, ο΄τι λαµβα΄νεται πλη΄ρως υπο΄ψη η ανα΄γκη για
ακεραιο΄τητα του συστη΄µατος και ο΄τι αντιπροσωπευ΄ουν το πραγµατικα΄ καταβληθε΄ν κο΄στος.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C (…) της (…), σ. (…).
ΕΕ C (…) της (…), σ. (…).
ΕΕ C (…) της (…), σ. (…).
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57.

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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(7)

΄ ν προ΄σβασης τρι΄των µερω
΄ ν =για παρα΄δειγµα ο΄σον αφορα΄
Απαιτει΄ται κοινο΄ ελα΄χιστο συ΄νολο υπηρεσιω
κυρι΄ως την δια΄ρκεια των προσφερο΄µενων συµβα΄σεων µεταφορα΄ς και σε διακοπτο΄µενη βα΄ση= προκειµε΄νου
να εξασφαλισθει΄ ελα΄χιστο πρακτικο΄ προ΄τυπο προ΄σβασης για ο΄λη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και που να δια΄ σιµες ω
΄ στε να µην
σφαλι΄ζει ΄οτι οι υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των θα ει΄ναι δεο΄ντως συµβιβα
παρεµποδι΄ζεται το διασυνοριακο΄ εµπο΄ριο και η αξιοποι΄ηση των ωφεληµα΄των που προε΄ρχονται απο΄
µια οµαλα΄ λειτουργου΄σα εσωτερικη΄ αγορα΄ αερι΄ου.

(8)

΄ σηµει΄α και σε α
΄ λλες
Η διαχει΄ριση της συµβατικη΄ς συµφο΄ρησης των δικτυ΄ων, ιδι΄ως στα διασυνοριακα
΄ των δικτυ
΄ων µεταφορα
΄ ς, αποτελει΄ σηµαντικο΄ ζη΄τηµα για την ολοκλη΄ρωση της
διασυνδε΄σεις µεταξυ
΄ ν κανο΄νων που εξισορροπου΄ν την ανα΄γκη απελευεσωτερικη΄ς αγορα΄ς αερι΄ου. Απαιτει΄ται η ανα΄πτυξη κοινω
θε΄ρωσης αχρησιµοποι΄ητης δυναµικο΄τητας συ΄µφωνα µε την αρχη΄ «εκµετα΄λλευση η΄ στε΄ρηση καταµερισθει΄σας
δυναµικο΄τητας» (use-it-or-lose-it) συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι κα΄τοχοι δικαιωµα΄των δυναµικο΄τητας ΄εχουν τη
δυνατο΄τητα να τα χρησιµοποιη΄σουν ο΄ταν χρεια΄ζεται, ενω΄ ταυτο΄χρονα ενισχυ΄εται η ρευστο΄τητα της δυναµικο΄τητας.

(9)

Παρο΄λο που η φυσικη΄ συµφο΄ρηση των δικτυ΄ων σπα΄νια αποτελει΄ προ΄βληµα προς το παρο΄ν στην Κοινο΄τητα,
ει΄ναι πιθανο΄ν να µετατραπει΄ σε προ΄βληµα στο µε΄λλον. Κατα΄ συνε΄πεια ει΄ναι σηµαντικο΄ να διατυπωθει΄ η
΄ σεις.
βασικη΄ αρχη΄ για την δια΄θεση της υπο΄ συµφο΄ρηση δυναµικο΄τητας σε τε΄τοιες περιπτω

(10) Προκειµε΄νου οι χρη΄στες του δικτυ΄ου να αποκτη΄σουν αποτελεσµατικη΄ προ΄σβαση στα δι΄κτυα αερι΄ου, χρεια΄ζονται πληροφορι΄ες ιδι΄ως για τις τεχνικε΄ς απαιτη΄σεις και την διαθε΄σιµη δυναµικο΄τητα προκειµε΄νου να ΄εχουν
την δυνατο΄τητα να εκµεταλλευθου΄ν τις επιχειρηµατικε΄ς ευκαιρι΄ες που ανακυ΄πτουν στα πλαι΄σια της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Απαιτου΄νται κοινα΄ ελα΄χιστα προ΄τυπα για τε΄τοιες απαιτη΄σεις διαφα΄νειας.
(11) Τα διαφανη΄ συστη΄µατα εξισορρο΄πησης που δεν εισα΄γουν διακρι΄σεις για το αε΄ριο, και των οποι΄ων τη λειτουργι΄α εξασφαλι΄ζουν οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, αποτελου΄ν σηµαντικου΄ς
΄εχουν µεγαλυ΄τερη δυσκολι΄α εξισορρο΄πησης
µηχανισµου΄ς, ιδι΄ως για νεοεισερχο΄µενους στην αγορα΄ που ΄σως
ι
του συνολικου΄ τους χαρτοφυλακι΄ου πωλη΄σεων απο΄ ο΄τι οι εταιρει΄ες που ει΄ναι η΄δη εγκατεστηµε΄νες στην
΄ ς ο καθορισµο΄ς κανο΄νων που θα εξασφαλι΄ζουν πως οι επιχειρη΄σεις εκµεσχετικη΄ αγορα΄. Ενδει΄κνυται συνεπω
τα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς θε΄τουν σε λειτουργι΄α τε΄τοιους µηχανισµου΄ς κατα΄ τρο΄πο που ει΄ναι συµβατο΄ς µε δια΄φανους και αποτελεσµατικου΄ς ο΄ρους προ΄σβασης στο δι΄κτυο χωρι΄ς να εισα΄γουν διακρι΄σεις.
(12) Η εµπορι΄α πρωτογενω΄ν δικαιωµα΄των δυναµικο΄τητας αποτελει΄ σηµαντικο΄ τµη΄µα για την ανα΄πτυξη ανταγωνι΄ ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να καθορι΄σει
στικη΄ς αγορα΄ς και τη δηµιουργι΄α ρευστο΄τητας. Κατα΄ συνε΄πεια η παρω
βασικου΄ς κανο΄νες για το ζη΄τηµα αυτο΄.
(13) Οι εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς θα πρε΄πει να εξασφαλι΄σουν τη συµµο΄ρφωση µε τους κανο΄νες που περιε΄χονται
στον παρο΄ντα κανονισµο΄ και τις κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που θεσπι΄ζονται µε βα΄ση αυτο΄ν τον κανονισµο΄.
(14) Στις κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που επισυνα΄πτονται στον κανονισµο΄, ορι΄ζονται ειδικοι΄ λεπτοµερει΄ς κανο΄νες
που εφαρµο΄ζουν αυτε΄ς τις αρχε΄ς, µε βα΄ση τις δευ΄τερες κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες καλη΄ς πρακτικη΄ς. Οι κανο΄νες αυτοι΄ θα πρε΄πει να εξελιχθου΄ν µε τον χρο΄νο και να συµπληρωθου΄ν για ζητη΄µατα ο΄πως η ανακου΄φιση
΄ ς ο κανονισµο΄ς απαιτει΄ται να εξασφαλι΄σει νε΄ους τε΄τοιους κανο΄νες
απο΄ την συµβατικη΄ συµφο΄ρηση. Συνεπω
συ΄µφωνα µε την Απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1999 για τον καθορισµο΄ των
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω
(15) Θα πρε΄πει να υπα΄ρχει απαι΄τηση τα κρα΄τη µε΄λη και οι αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς να παρε΄χουν σχετικε΄ς πληροφορι΄ες στην Επιτροπη΄. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να χειρι΄ζεται τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς ως εµπιστευτικε΄ς. Όπου
΄ ν πληροφοριω
΄ ν απ’
απαιτει΄ται, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ΄εχει την ευκαιρι΄α να ζητη΄σει την υποβολη΄ σχετικω
ευθει΄ας απο΄ τις ενδιαφερο΄µενες επιχειρη΄σεις, υπο΄ την προϋπο΄θεση παρα΄λληλης ενηµε΄ρωσης των αρµο΄διων
΄ ν αρχω
΄ ν.
εθνικω
΄ ν κανονισµο΄ς και οι κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που βασι΄ζονται σε αυτο΄ν, θεσπι΄ζονται µε την επιφυ΄λαξη
(16) Ο παρω
των κοινοτικω΄ν κανο΄νων ανταγωνισµου΄.
΄ ν κανο΄νων για τους ο΄ρους
(17) Με δεδοµε΄νο πως ο στο΄χος της παρου΄σας δρα΄σης, δηλαδη΄ η καθιε΄ρωση κοινω
προ΄σβασης σε συστη΄µατα µεταφορα΄ς φυσικου΄ αερι΄ου, δεν ει΄ναι δυνατο΄ να υλοποιηθει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη,
και κατα΄ συνε΄πεια, λο΄γω της κλι΄µακας και των αποτελεσµα΄των της δρα΄σης, θα επιτευχθει΄ καλυ΄τερα σε
Κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα ΄εχει τη δυνατο΄τητα να θεσπι΄σει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, ο΄πως καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας που
διατυπω΄νεται στο ΄διο
ι
α΄ρθρο, ο κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα ο΄ρια που απαιτου΄νται προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ αυτο΄ς ο στο΄χος.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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C 104 E/308

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Αντικει΄µενο και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ΄εχει ως στο΄χο να καθορι΄σει ισο΄τιµους κανο΄νες για τους ο΄ρους προ΄σβασης στα συστη΄µατα
΄ στε οι τρι΄τοι χρη
΄στες δικτυ
΄ου να µπορου
΄ν να µετακινου
΄ν το αε΄ριο΄ τους
µεταφορα΄ς φυσικου΄ αερι΄ου ω
΄στηµα µεταφορα
΄ς σε οιοδη
΄ποτε α
΄λλο φυσικω
΄ ς συνδεο΄µενο συ
΄στηµα µεταφορα
΄ς αερι΄ου
απο΄ ΄ενα συ
΄ Ένωση, βελτιω
΄ νοντας ΄ετσι τον ανταγωνισµο΄ στον τοµε΄α της εσωτερικη
΄ς µεταφοστην Ευρωπαϊκη
΄ ς αερι΄ου. Καλυ΄πτει αρχε΄ς που αφορου΄ν τα τε΄λη προ΄σβασης στο δι΄κτυο, τον ορισµο΄ των απαιτου΄µενων υπηρα
΄ ν, εναρµονισµε΄νες αρχε΄ς για τον καταµερισµο΄ της δυναµικο΄τητας και την διαχει΄ριση της συµφο΄ρησης, τον
ρεσιω
καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων διαφα΄νειας, τε΄λη εξισορρο΄πησης και διαταραχη΄ς της ισορροπι΄ας και την ανα΄γκη διευ΄ ν κανονισµο΄ς ισχυ
΄ει για τα
κο΄λυνσης της δευτερογενου΄ς αγορα΄ς για εµπορι΄α δυναµικο΄τητας. Ο παρω
΄µατα µεταφορα
΄ ς για τα οποι΄α απαιτει΄ται ρυθµισµε΄νη προ΄σβαση τρι΄των δυνα
΄ µει της οδηγι΄ας
συστη
2003/55/ΕΚ.

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
΄ ν που προ΄κειται να θεσπισθου΄ν µε
1.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ και των προσανατολισµω
βα΄ση τον παρο΄ντα κανονισµο΄, ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθοι ορισµοι΄:
1)

ως «µεταφορα΄» νοει΄ται η µεταφορα΄ φυσικου΄ αερι΄ου µε΄σω δικτυ΄ου υψηλη΄ς πι΄εσης η΄ περιφερειακου΄ δικτυ΄ου
σωληναγωγω΄ν, το οποι΄ο περιε΄χει κυρι΄ως σωληναγωγου΄ς υψηλη΄ς πι΄εσης, εκτο΄ς απο΄ δι΄κτυο σωληναγωγω΄ν
πηγη΄ς µε στο΄χο την παρα΄δοση΄ του σε πελα΄τες, χωρι΄ς ο΄µως να περιλαµβα΄νει τον εφοδιασµο΄·

2)

ως «συ΄µβαση µεταφορα΄ς» νοει΄ται συ΄µβαση που ΄εχει συνα΄ψει η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης του δικτυ΄ου
µεταφορα΄ς µε χρη΄στη του δικτυ΄ου προκειµε΄νου να πραγµατοποιηθει΄ µεταφορα΄·

3)

ως «δυναµικο΄τητα» νοει΄ται η µε΄γιστη ροη΄, που εκφρα΄ζεται σε κανονικα΄ κυβικα΄ µε΄τρα ανα΄ µονα΄δα χρο΄νου η΄
σε µονα΄δες ενε΄ργειας ανα΄ µονα΄δα χρο΄νου, την οποι΄α δικαιου΄ται ο χρη΄στης του δικτυ΄ου συ΄µφωνα µε τους
ο΄ρους της συ΄µβασης µεταφορα΄ς·

4)

ως «διαχει΄ριση συµφο΄ρησης» νοει΄ται η διαχει΄ριση του χαρτοφυλακι΄ου δυναµικο΄τητας της επιχει΄ρησης εκµε΄ ν δυνατοτη΄των
τα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς µε στο΄χο την βε΄λτιστη και µε΄γιστη χρη΄ση των τεχνικω
΄ ν σηµει΄ων συµφο΄ρησης και κορεσµου΄.
και τον ΄εγκαιρο εντοπισµο΄ των µελλοντικω

5)

ως «δευτερογενη΄ς αγορα΄» νοει΄ται η αγορα΄ της δυναµικο΄τητας που αποτελει΄ αντικει΄µενο εµπορι΄ας εκτο΄ς των
πλαισι΄ων της πρωτογενου΄ς αγορα΄ς.

6)

ως «ορισµο΄ς» νοει΄ται η εκ των προτε΄ρων γνωστοποι΄ηση απο΄ τον χρη΄στη του δικτυ΄ου προς την επιχει΄ρηση
µεταφορα΄ς της πραγµατικη΄ς ροη΄ς την οποι΄α επιθυµει΄ να εισα΄γει η΄ να εξα΄γει απο΄ το συ΄στηµα·

7)

ως «επανορισµο΄ς» νοει΄ται η γνωστοποι΄ηση διορθωµε΄νου ορισµου΄·

8)

ως «κατα΄λοιπο εξισορρο΄πησης» νοει΄ται η φυσικη΄ εξισορρο΄πηση προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η ακεραιο΄τητα
του δικτυ΄ου κατα΄ την περι΄οδο της εξισορρο΄πησης.

9)

ως «ακεραιο΄τητα συστη΄µατος» νοει΄ται κα΄θε κατα΄σταση ο΄σον αφορα΄ δι΄κτυο µεταφορα΄ς η΄ εγκατα΄σταση µεταφορα΄ς στην οποι΄α η πι΄εση και η ποιο΄τητα του φυσικου΄ αερι΄ου παραµε΄νει εντο΄ς των ελα΄χιστων και µε΄γιστων
ορι΄ων τα οποι΄α καθορι΄ζονται απο΄ την επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς, ΄ετσι ω΄στε να
εξασφαλι΄ζεται η µεταφορα΄ του φυσικου΄ αερι΄ου απο΄ τεχνικη΄ς πλευρα΄ς·

10) ως «περι΄οδος εξισορρο΄πησης» νοει΄ται η περι΄οδος εντο΄ς της οποι΄ας θα πρε΄πει να ΄εχει αντισταθµισθει΄ απο΄
κα΄θε χρη΄στη του δικτυ΄ου η παρα΄δοση ποσο΄τητας φυσικου΄ αερι΄ου, εκπεφρασµε΄νη σε µονα΄δες ενε΄ργειας,
µε΄σω της εισαγωγη΄ς της ΄διας
ι
ποσο΄τητας φυσικου΄ αερι΄ου στο δι΄κτυο µεταφορα΄ς συ΄µφωνα µε τη συ΄µβαση
΄ δικα του δικτυ΄ου·
µεταφορα΄ς η΄ τον κω
΄ οι πιθανοι΄ πελα
΄ τες της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης του
11) ως «χρη΄στες του δικτυ΄ου» νοου΄νται οι πελα΄τες η
συστη΄µατος µεταφορα΄ς και οι ΄διες
ι
οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης των συστηµα΄των µεταφορα΄ς εφο΄σον
΄ σεις τους σε σχε΄ση µε τη µεταφορα΄·
ανταποκρι΄νονται στις υποχρεω
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(12) ως «διακοπτο΄µενες υπηρεσι΄ες» νοου΄νται υπηρεσι΄ες που διατι΄θενται απο΄ επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς µε βα΄ση διακοπτο΄µενη δυναµικο΄τητα·
13) ως «διακοπτο΄µενη δυναµικο΄τητα» νοει΄ται δυναµικο΄τητα µεταφορα΄ς φυσικου΄ αερι΄ου που ει΄ναι δυνατο΄ν να
διακοπει΄ απο΄ την επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς ανα΄λογα µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στη συ΄µβαση µεταφορα΄ς·
14) ως «µακροπρο΄θεσµες υπηρεσι΄ες» νοου΄νται υπηρεσι΄ες που διατι΄θενται απο΄ την επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης
συστη΄µατος µεταφορα΄ς για περι΄οδο ενο΄ς ΄ετους η΄ παραπα΄νω·
15) ως «βραχυπρο΄θεσµες υπηρεσι΄ες» νοου΄νται υπηρεσι΄ες που διατι΄θενται απο΄ την επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης
συστη΄µατος µεταφορα΄ς για περι΄οδο µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους·
16) ως «αµετα΄βλητη δυναµικο΄τητα» νοει΄ται δυναµικο΄τητα µεταφορα΄ς αερι΄ου για την οποι΄α υπα΄ρχει συµβατικη΄
εγγυ΄ηση της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς·
17) ως «τεχνικη΄ δυναµικο΄τητα» νοει΄ται η µε΄γιστη αµετα΄βλητη δυναµικο΄τητα την οποι΄α ει΄ναι σε θε΄ση να προσφε΄ρει η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς στους χρη΄στες του δικτυ΄ου, λαµβανοµε΄νων
υπο΄ψη της ακεραιο΄τητας του συστη΄µατος και των λειτουργικω΄ν απαιτη΄σεων του δικτυ΄ου µεταφορα΄ς·
18) ως «συµβατικη΄ δυναµικο΄τητα» νοει΄ται η δυναµικο΄τητα την οποι΄α ΄εχει διαθε΄σει η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης
του συστη΄µατος µεταφορα΄ς στον χρη΄στη του δικτυ΄ου µε΄σω συ΄µβασης µεταφορα΄ς·
19) ως «διαθε΄σιµη δυναµικο΄τητα» νοει΄ται το τµη΄µα της τεχνικη΄ς δυναµικο΄τητας που δεν καταµερι΄ζεται και
διατι΄θεται ακο΄µη στο συ΄στηµα τη δεδοµε΄νη στιγµη΄·
20) ως «συµβατικη΄ συµφο΄ρηση» νοει΄ται η κατα΄σταση κατα΄ την οποι΄α το επι΄πεδο της ζη΄τησης της αµετα΄βλητης
δυναµικο΄τητας ξεπερνα΄ την τεχνικη΄ δυναµικο΄τητα δηλαδη΄ ο΄λη η τεχνικη΄ δυναµικο΄τητα ΄εχει διατεθει΄ µε΄σω
συ΄µβασης ως αµετα΄βλητη·
21) ως «πρωτογενη΄ς αγορα΄» νοει΄ται η αγορα΄ της δυναµικο΄τητας που πωλει΄ται απευθει΄ας απο΄ την επιχει΄ρηση
΄ απο΄ τον κα
΄ τοχο δικαιωµα
΄ των η
΄ υπηρεσιω
΄ ν µακροπρο΄εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς η
΄ς ικανο΄τητας µεταφορα
΄ς·
θεσµης µονοπωλιακη
22) ως «φυσικη΄ συµφο΄ρηση» νοει΄ται η κατα΄σταση κατα΄ την οποι΄α το επι΄πεδο της ζη΄τησης για τις πραγµατικε΄ς
παραδο΄σεις υπερβαι΄νει σε ορισµε΄νες χρονικε΄ς στιγµε΄ς την τεχνικη΄ δυναµικο΄τητα·
23) ως «νεοεισερχο΄µενοι στην αγορα΄» νοου΄νται εταιρει΄ες που δεν δραστηριοποιου΄νται ακο΄µη στα οικει΄α κρα΄τη
µε΄λη στον τοµε΄α του εφοδιασµου΄ µε αε΄ριο και οι οποι΄ες χαρακτηρι΄ζονται ως µικροι΄ παι΄κτες, η΄ ΄εχουν
εισε΄λθει στην αγορα΄ µο΄νο κατα΄ τα 2 ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄ και που
χαρακτηρι΄ζονται ως µικροι΄ παι΄κτες·
24) ως «µικρο΄ς παι΄κτης» νοει΄ται η εταιρει΄α µε µερι΄διο αγορα΄ς µικρο΄τερο απο΄ 3 % της εθνικη΄ς αγορα΄ς αερι΄ου
στην οποι΄α δραστηριοποιει΄ται·
΄ φορε΄ων συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ς
΄νδεσης» νοου
΄νται οι συµφωνι΄ες µεταξυ
25) ως «συµφωνι΄ες διασυ
΄ν στη διασφα
΄λιση της διαλειτουργικο΄τητας του σηµει΄ου διασυ
΄νδεσης και µποπου αποσκοπου
΄ν να καλυ
΄πτουν προδιαγραφε΄ς ενε΄ργειας (συµπεριλαµβανοµε΄νης της πι΄εσης, της θερµοκραρου
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν του αερι΄ου) και, µεταβολη
΄ στις ροε΄ς και τη λειτουργι΄α
σι΄ας και των χηµικω
΄νδεσης·
του σηµει΄ου διασυ
΄νται οι συµφωνι΄ες µεταξυ
΄ των φορε΄ων
26) ως «επιχειρησιακε΄ς συµφωνι΄ες εξισορρο΄πησης» νοου
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ ς που αποσκοπου
΄ν στη διασφα
΄λιση διαλειτουργικο΄τητας
εκµετα
΄νδεσης και καλυ
΄πτουν τη λειτουργι΄α των λογαριασµω
΄ ν των φορε΄ων εκµετου σηµει΄ου διασυ
΄ς στο σηµει΄ο διασυ
΄νδεσης και χρησιµοποιου
΄νται για τη συγ΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
τα
΄ ν επιχειρησιακω
΄ν ανισορροπιω
΄ ν, διασφαλι΄ζοντας ΄οτι στους χρη
΄στες των
κε΄ντρωση των µικρω
΄ων θα χορηγει΄ται το συ
΄νολο των ονοµαστικω
΄ ν ποσοτη
΄των, εκτο΄ς αν παρατηρει΄ται σηµαδικτυ
΄ πλεο΄νασµα·
ντικο΄ καθαρο΄ ΄ελλειµµα η
΄ σηµει΄α» νοου
΄νται τουλα
΄ χιστον ΄ολα τα σηµει΄α εισο΄δου και τα σηµαντικο΄τερα
27) ως «σχετικα
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ ς, ΄ολα
σηµει΄α εξο΄δου που χρησιµοποιει΄ µια επιχει΄ρηση εκµετα
΄ς µε τους δια
΄φορους φορει΄ς του δικτυ
΄ου και το
τα σηµει΄α που συνδε΄ουν το δι΄κτυο µεταφορα
΄ αερι΄ου, ΄ολα τα σηµαντικα
΄ σηµει΄α στο δι΄κτυο της επιχει΄ρητερµατικο΄ υγροποιηµε΄νου φυσικου
΄ λλευσης συστη
΄µατος µεταφορα
΄ ς και ΄ολα τα σηµει΄α που συνδε΄ουν το δι΄κτυο µε την
σης εκµετα
΄ που ει΄ναι απαραι΄τητη για την παροχη
΄ των βοηθητικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν κατα
΄ την ΄εννοια
υποδοµη
΄ρθρου 2, σηµει΄ο 14, της οδηγι΄ας 2003/55/ΕΚ.
του α
2.

Ισχυ΄ουν επι΄σης οι ορισµοι΄ που περιλαµβα΄νονται στο α΄ρθρο 2 της οδηγι΄ας 2003/55/ΕΚ.
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Άρθρο 3
Τε΄λη προ΄σβασης στα δι΄κτυα
΄ οι µε΄θοδοι υπολογισµου
΄ των τελω
΄ ν που εφαρµο΄ζονται απο΄ τις επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης
1.
Τα τε΄λη η
των συστηµα΄των µεταφορα΄ς για προ΄σβαση στα δι΄κτυα ει΄ναι διαφανη΄, λαµβα΄νουν υπο΄ψη την ανα΄γκη για ακεραι΄ το πραγµατικα΄ καταβληθε΄ν κο΄στος, συµπεριλαµβαο΄τητα του δικτυ΄ου και, αντιπροσωπευ΄ουν αποτελεσµατικα
νοµε΄νης της κατα΄λληλης απο΄δοσης των επενδυ΄σεων, και ο΄που ενδει΄κνυται λαµβα΄νουν υπο΄ψη την εθνικη΄ και
΄ οι µε΄θοδοι υπολογισµου
΄ των τελω
΄ ν εφαρµο΄ζονται
διεθνη΄ συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση των τιµολογι΄ων. Τα τε΄λη η
κατα΄ τρο΄πο που δεν εισα΄γει διακρι΄σεις.
Τα τε΄λη διευκολυ΄νουν το αποδοτικο΄ εµπο΄ριο αερι΄ου και τον ανταγωνισµο΄ µε ταυτο΄χρονη αποφυγη΄ των διεπιδο΄ λληλα παρε΄χουν κι΄νητρα για την πραγµατοποι΄ηση
΄ ν των δικτυ΄ων και παρα
τη΄σεων µεταξυ΄ των χρηστω
΄σεων και τη διατη
΄ρηση της διαλειτουργικο΄τητας των συστηµα
΄των µεταφορα
΄ ς αερι΄ου.
επενδυ
2.
Τα τε΄λη προ΄σβασης στα δι΄κτυα δεν περιορι΄ζουν την ρευστο΄τητα της αγορα΄ς ου΄τε στρεβλω΄νουν το διασυ΄ ν τιµονοριακο΄ εµπο΄ριο των διαφο΄ρων συστηµα΄των µεταφορα΄ς. Σε περι΄πτωση που οι διαφορε΄ς των δοµω
΄ των µηχανισµω
΄ ν εξισορρο΄πησης παρεµποδι΄ζουν το διασυνοριακο΄ εµπο΄ριο, οι επιχειρη΄σεις
λο΄γησης η
΄ λλευσης των συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ς προχωρου
΄ν ενεργα
΄ στη συ
΄γκλιση των δοµω
΄ ν και των
εκµετα
΄ ν τιµολο
΄γησης, συµπεριλαµβα
΄νοντας και την εξισορρο΄πηση.
αρχω

Άρθρο 4
΄ν
Υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των µερω
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ς επιδιω
΄ κουν να αποτρε΄ψουν τη
1.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ αερι΄ου που απορρε΄ουν απο΄ τον σχεδιασµο΄ η
΄ την εφαρδηµιουργι΄α εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο φυσικου
΄ υπηρεσιω
΄ ν προ΄σβασης σε τρι΄τους. Τα υφιστα
΄ µενα εµπο΄δια θα πρε΄πει να αρθου
΄ν.
µογη
2.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης των συστηµα΄των µεταφορα΄ς προσφε΄ρουν υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των
΄ ντας ει΄τε τυποποιηµε΄νες
µερω΄ν επι΄ την ΄διας
ι
συµβατικη΄ς βα΄σης σε ο΄λους τους χρη΄στες δικτυ΄ου χρησιµοποιω
΄ δικα δικτυ΄ου.
συµβα΄σεις µεταφορα΄ς ει΄τε κοινο΄ κω
3.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς παρε΄χουν αµετα΄βλητες και διακοπτο΄µενες υπηρεσι΄ες
΄ς.
΄ ν. Η τιµη΄ της διακοπτο΄µενης δυναµικο΄τητας αντιστοιχει΄ στην πιθανο΄τητα διακοπη
προ΄σβασης τρι΄των µερω
4.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς προσφε΄ρουν στους χρη΄στες των δικτυ΄ων µακροπρο΄θεσµες και βραχυπρο΄θεσµες υπηρεσι΄ες.
5.
Οι συµβα΄σεις που υπογρα΄φονται εκτο΄ς των πλαισι΄ων ηµερολογιακου΄ ΄ετους µε µη τυποποιηµε΄νες ηµεροµηνι΄ες ΄εναρξης η΄ µε βραχυ΄τερη δια΄ρκεια την τυπικη΄ συ΄µβαση µεταφορα΄ς σε ετη΄σια βα΄ση, δεν συνεπα΄γονται αυθαι΄ρετα υψηλο΄τερα τιµολο΄για.
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ ς διασφαλι΄ζουν τη διαλειτουργικο΄τητα
6.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ των διαφο΄ρων συστηµα
΄ των, µεταξυ
΄ α
΄λλων, συµµετε΄χοντας αφενο΄ς σε τυποποιηµε΄νες συµµεταξυ
΄νδεσης και, αφετε΄ρου, σε τυποποιηµε΄νες επιχειρησιακε΄ς συµφωνι΄ες εξισορρο΄πησης σε
φωνι΄ες διασυ
΄ θε διεπαφη
΄.
κα
΄ λησης η
΄ παροχη
΄ς υπηρεσιω
΄ ν προς τρι΄τους, κα
΄θε εταιρει΄α που κατε΄χει µονοπω7.
Για λο΄γους πω
΄ µακροπρο΄θεσµα δικαιω
΄ µατα δυναµικο΄τητας ΄εχει τις ΄διες
΄ σεις µε την επιχει΄ρηση
λιακα
ι
υποχρεω
΄ λλευσης του συστη
΄µατος του αγωγου
΄ για λογαριασµο΄ της οποι΄ας κατε΄χει τα εν λο΄γω δικαιω
΄εκµετα
µατα.
΄ν να επιτραπου
΄ν οι υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των υπο΄ την
8.
Όπου κρι΄νεται σκο΄πιµο, µπορου
΄ς των απαραι΄τητων εγγυη
΄σεων απο΄ τους χρη
΄στες των δικτυ
΄ων ΄οσον αφορα
΄
προϋπο΄θεση της παροχη
΄τητα
΄ τους. Οι εγγυη
΄σεις αυτε΄ς δεν πρε΄πει να συνιστου
΄ν αδικαιολο΄γητους φραγµου
΄ς
την φερεγγυο
΄ αλλα
΄ θα πρε΄πει να µην εισα
΄γουν διακρι΄σεις, να ει΄ναι διαφανει΄ς και
για την ει΄σοδο στην αγορα
αναλογικε΄ς.

30.4.2004

30.4.2004

EL
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Άρθρο 5
Αρχε΄ς που διε΄πουν τους µηχανισµου΄ς καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας
και τις διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης
΄ σηµει΄α που αναφε΄ρονται στο α
΄ ρθρο 6, παρα
΄ γρα1.
Η µε΄γιστη δυναµικο΄τητα σε ΄ολα τα σχετικα
΄ ς, λαµβα
΄νοντας υπο
΄ψη την ακεραιο΄τητα του συστη
΄µατος
φος 4, διατι΄θεται στους φορει΄ς της αγορα
΄ λειτουργι΄α του δικτυ
΄ου.
και την αποτελεσµατικη
2.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς εφαρµο΄ζουν και δηµοσιευ΄ουν δια΄φανους µηχανισµου΄ς καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας που δεν εισα΄γουν διακρι΄σεις. Αυτοι΄ θα πρε΄πει:
΄ µηνυ
΄µατα κατα
΄ λληλα για την αποτελεσµατικη
΄ και µε΄γιστη χρη
΄ση της
(α) να παρε΄χουν οικονοµικα
΄νουν τις επενδυ
΄σεις σε νε΄α υποδοµη
΄·
τεχνικη΄ς ικανο΄τητας και να διευκολυ
΄ς της αγορα
΄ ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
β) να διασφαλι΄ζουν τη συµβατο΄τητα µε τους µηχανισµου
΄ ν αγορω
΄ ν και των «trading hubs», και ταυτο΄χρονα να ει΄ναι ευε΄λικτοι και ικανοι΄ να προτοπικω
΄ λλον αγορα
΄ς·
σαρµο΄ζονται σε ΄ενα µεταβαλλο΄µενο περιβα
΄µατα προ΄σβασης στο δι΄κτυο των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν.
γ) να ει΄ναι συµβατοι΄ µε τα συστη
3.
Όταν οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς συνα΄πτουν νε΄ες συµβα΄σεις µεταφορα΄ς, οι συµβα΄σεις αυτε΄ς λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις ακο΄λουθες αρχε΄ς που ισχυ΄ουν σε περι΄πτωση συµβατικη΄ς συµφο΄ρησης:
α)

η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς διαθε΄τει µη χρησιµοποιηµε΄νη δυναµικο΄τητα στην πρω΄ ση·
τογενη΄ αγορα΄ µε προθεσµι΄α ενηµε΄ρωσης µι΄α ηµε΄ρα πριν και διακοπτο΄µενη βα

β)

οι χρη΄στες του δικτυ΄ου που επιθυµου΄ν να επαναπωλη΄σουν την µη χρησιµοποιηθει΄σα συµβατικη΄ τους δυναµικο΄τητα στην δευτερογενη΄ αγορα΄ ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να το κα΄νουν.

4.
Σε περι΄πτωση που συµβατικη΄ δυναµικο΄τητα στα πλαι΄σια υφιστα΄µενων συµβα΄σεων µεταφορα΄ς παραµε΄νει
΄ς συµφο
΄ρησης, οι επιχειαχρησιµοποι΄ητη και σε περι΄πτωση παρατεταµε΄νης και σηµαντικη΄ς συµβατικη
ρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, σε συνεννο΄ηση µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς, προσπαθου΄ν να απελευθερω΄σουν την δυναµικο΄τητα αυτη΄ προκειµε΄νου να εφαρµοσθου΄ν οι αρχε΄ς που καθορι΄ζονται στην παρα΄γραφο 3,
στοιχει΄α (α) και (β).
5.
Στην περι΄πτωση που υφι΄σταται φυσικη΄ συµφο΄ρηση, εφαρµο΄ζονται λυ΄σεις µε βα΄ση την αγορα΄ οι οποι΄ες δεν
εισα΄γουν διακρι΄σεις.

Άρθρο 6
Απαιτη΄σεις διαφα΄νειας
1.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
τις υπηρεσι΄ες που παρε΄χουν και τους σχετικου΄ς ο΄ρους που ισχυ΄ουν, σε συνδυασµο΄ µε τις απαιτου΄µενες τεχνικε΄ς
πληροφορι΄ες προκειµε΄νου οι χρη΄στες του δικτυ΄ου να ΄εχουν πλη΄ρη προ΄σβαση στο δι΄κτυο.
΄ς, αντικειµενικη΄ και αµερο΄ληπτη τιµολο
΄γηση και να διευκολυν2.
Για να εξασφαλιστει΄ η διαφανη
΄ χρη
΄ση του δικτυ
΄ου φυσικου
΄ αερι΄ου, οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ λλευσης των
θει΄ η αποτελεσµατικη
΄ των µεταφορα
΄ς η
΄ οι αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς θα πρε΄πει να δηµοσιευ
΄ουν, δεο΄ντως και επαρσυστηµα
΄ ς αιτιολογηµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα
΄ µε την τιµολογιακη
΄ διαµο΄ρφωση, τη µεθοδολογι΄α και τη
κω
΄.
δοµη
3.
Για τις παρεχο΄µενες υπηρεσι΄ες, οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν τακτικα΄
και περιοδικα΄ υπο΄ τυποποιηµε΄νη, φιλικη΄ προς τον χρη΄στη µορφη΄ αριθµητικε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις τεχνι΄ αγωγου
΄ς. Τα εν λο΄γω σχετικα
΄
κε΄ς, συµβατικε΄ς και διαθε΄σιµες δυναµικο΄τητες για ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α η
΄ οι αγωγοι΄ περιλαµβα
΄νουν ΄ολες τις συνδε΄σεις µε τα συστη
΄µατα µεταφορα
΄ ς.
σηµει΄α η
4.
Άλλα σχετικα΄ σηµει΄α του συστη΄µατος µεταφορα΄ς για τα οποι΄α πρε΄πει να δηµοσιευθου΄ν πληροφορι΄ες,
΄σεων µε τους χρη
΄στες του δικτυ
΄ου.
καθορι΄ζονται απο΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς κατο΄πιν διαβουλευ
Στην περι΄πτωση που κα΄ποιας επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς θεωρει΄ πως δεν ει΄ναι σε
5.
θε΄ση για λο΄γους εµπιστευτικο΄τητας να δηµοσιευ΄σει ο΄λα τα απαιτου΄µενα δεδοµε΄να, επιζητει΄ την ΄εγκριση της
εθνικη΄ς ρυθµιστικη΄ς αρχη΄ς προκειµε΄νου να περιορι΄σει την δηµοσι΄ευση για το σχετικα΄ σηµει΄ο η΄ σηµει΄α.
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Η εθνικη΄ ρυθµιστικη΄ αρχη΄ χορηγει΄ η΄ απορρι΄πτει το αι΄τηµα ΄εγκρισης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη σεβασµου΄
της νο΄µιµης εµπορικη΄ς εµπιστευτικο΄τητας και τον στο΄χο δηµιουργι΄ας ανταγωνιστικη΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς αερι΄ου.
Στην περι΄πτωση επι΄τευξης συµφωνι΄ας, η διαθε΄σιµη δυναµικο΄τητα δηµοσιευ΄εται χωρι΄ς να αναφε΄ρονται τα αριθµητικα΄ δεδοµε΄να, που ει΄ναι δυνατο΄ν να παραβια΄ζουν την εµπιστευτικο΄τητα.
Εξαι΄ρεση απο΄ την υποχρε΄ωση δηµοσι΄ευσης ει΄ναι αδυ΄νατη στην περι΄πτωση που τρεις η΄ περισσο΄τεροι χρη΄στες
ι
σηµει΄ο.
διαθε΄τουν συµβατικη΄ δυναµικο΄τητα στο ΄διο
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ς κοινοποιου
΄ν πα
΄ ντα τις πληροφορι΄ες
6.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ ν κανονισµο΄ς κατα
΄ ευ
΄ληπτο, ποσοτικω
΄ ς σαφη
΄ και ευκο΄λως προσβα
΄σιµο τρο΄πο,
που απαιτει΄ ο παρω
΄γει διακρι΄σεις.
χωρι΄ς να εισα

Άρθρο 7
Τε΄λη εξισορρο΄πησης και διαταραχη΄ς ισορροπι΄ας
1.
Οι κανο΄νες εξισορρο΄πησης συγκροτου΄νται κατα΄ δι΄καιο και διαφανη΄ τρο΄πο που δεν εισα΄γει διακρι΄σεις και
στηρι΄ζονται σε αντικειµενικα΄ δεδοµε΄να. Οι κανο΄νες εξισορρο΄πησης αντιπροσωπευ΄ουν πραγµατικε΄ς ανα΄γκες του
συστη΄µατος λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των πο΄ρων που διαθε΄τει η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς.
΄ου να ισοσκελι΄ζουν τις εισροε΄ς και
2.
∆εν πρε΄πει να απαιτει΄ται απο΄ τους χρη΄στες του δικτυ
΄µενο χρονικου
΄ διαστη
΄µατος µε΄σω της χρη΄σης συστη
΄εκροε΄ς τους εντο΄ς µικρο΄τερου απο΄ το απαιτου
΄ ση την αγορα
΄ . Κατα
΄ τη µεταβατικη
΄ περι΄οδο για την επι΄τευξη του στο΄µατος εξισορρο΄πησης µε βα
΄, η εθνικη΄ ρυθµιστικη
΄ αρχη
΄ διασφαλι΄ζει την παροχη
΄ ενο΄ς µη βασιζο΄µενου στην αγορα
΄
χου αυτου
΄µατος εξισορρο΄πησης και διευκολυ
΄νει τους νεοεισερχοµε΄νους.
συστη
3.
Σε περι΄πτωση συστηµα΄των εξισορρο΄πησης που δεν στηρι΄ζονται στην αγορα΄, τα επι΄πεδα ανοχη΄ς συγκροτου΄νται τουλα΄χιστον κατα΄ τρο΄πο που να αντιπροσωπευ΄ουν την εποχικο΄τητα και τις πραγµατικε΄ς τεχνικε΄ς δυνατο΄τητες
του συστη΄µατος µεταφορα΄ς. Τα επι΄πεδα ανοχη΄ς αντιπροσωπευ΄ουν πραγµατικε΄ς ανα΄γκες του συστη΄µατος, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των πο΄ρων που διαθε΄τει η επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς.
4.
Τα τε΄λη εξισορρο΄πησης αντιπροσωπευ΄ουν ευρε΄ως το κο΄στος, ενω΄ ταυτο΄χρονα παρε΄χουν τα κατα΄λληλα
κι΄νητρα στους χρη΄στες του δικτυ΄ου να εξισορροπη΄σουν τις εισαγωγε΄ς και απολη΄ψεις αερι΄ου. ∆εν ενθαρρυ΄νουν
τη διεπιδο΄τηση µεταξυ΄ χρηστω΄ν του δικτυ΄ου και δεν εµποδι΄ζουν την ει΄σοδο νεοεισερχο΄µενων στην αγορα΄.
Τα τε΄λη εξισορρο΄πησης δηµοσιευ΄ονται.
5.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να εισπρα΄ττουν προ΄στιµα απο΄
τους χρη΄στες του δικτυ΄ου των οποι΄ων οι εισαγωγε΄ς και οι απολη΄ψεις στο συ΄στηµα µεταφορα΄ς δεν ει΄ναι εξισορροπηµε΄νες συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες εξισορρο΄πησης που καθορι΄στηκαν στην παρα΄γραφο 1.
6.
Τα προ΄στιµα που υπερβαι΄νουν το πραγµατικο΄ κο΄στος εξισορρο΄πησης ανακατανε΄µονται στους χρη΄στες του
δικτυ΄ου κατα΄ τρο΄πο που δεν εισα΄γει διακρι΄σεις. Η µε΄θοδος ανακατανοµη΄ς του κο΄στους αυτου΄ εγκρι΄νεται απο΄ τις
αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς.
7.
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, εφο΄σον διαθε΄τουν η΄ ΄εχουν σοβαρε΄ς ελπι΄δες πως θα
αποκτη΄σουν τις σχετικε΄ς πληροφορι΄ες, παρε΄χουν επαρκει΄ς, επι΄καιρες και αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες µε΄σω του διαδι΄ ν του δικτυ΄ου προκειµε΄νου οι χρη΄στες του δικτυ΄ου
κτυ΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση εξισορρο΄πησης των χρηστω
΄ν
να ει΄ναι σε θε΄ση να αναλα΄βουν ΄εγκαιρες διορθωτικε΄ς ενε΄ργειες. Τα τε΄λη για την παροχη΄ τε΄τοιων πληροφοριω
εγκρι΄νονται απο΄ την εθνικη΄ ρυθµιστικη΄ αρχη΄ και δηµοσιευ΄ονται.
΄ ν που διαθε΄τουν οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λΤο επι΄πεδο της πληροφο΄ρησης αντιστοιχει΄ στο επι΄πεδο των πληροφοριω
λευσης των συστηµα΄των µεταφορα΄ς.
΄ τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ΄οτι οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ς
8.
Τα κρα
΄ τα εξισορρο΄πησης και βελτιω
΄ νουν τις δοµε΄ς και τα επι΄πεδα των τελω
΄ν
εναρµονι΄ζουν τα καθεστω
΄νουν το εµπο΄ριο φυσικου
΄ αερι΄ου.
εξισορρο΄πησης προκειµε΄νου να διευκολυ
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Άρθρο 8
∆ευτερογενει΄ς αγορε΄ς
΄ονται µε τους χρη
΄στες του δικτυ
΄ου
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης των συστηµα΄των µεταφορα΄ς διαβουλευ
προκειµε΄νου να επιτρε΄ψουν και να διευκολυ΄νουν την ελευ΄θερη εµπορι΄α των δικαιωµα΄των δυναµικο΄τητας ανα΄µεσα
στους δηλωµε΄νους χρη΄στες των δικτυ΄ων στα πλαι΄σια δευτερογενου΄ς αγορα΄ς. Αναπτυ΄σσουν τυποποιηµε΄νες συµβα΄σεις και διαδικασι΄ες µεταφορα΄ς στην πρωτογενη΄ αγορα΄, προκειµε΄νου να διευκολυ΄νουν το δευτερογενε΄ς εµπο΄ριο
δυναµικο΄τητας και αναγνωρι΄ζουν τη µεταβι΄βαση δικαιωµα΄των πρωτογενου΄ς δυναµικο΄τητας, που τους γνωστοποι΄ου.
ου΄ν οι χρη΄στες του δικτυ
Άρθρο 9
Κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες
1.
Οι κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες παρε΄χουν τον ελα΄χιστο βαθµο΄ εναρµο΄νισης που απαιτει΄ται για την επι΄τευξη του
στο΄χου του παρο΄ντος κανονισµου΄ και προσδιορι΄ζουν ο΄που ενδει΄κνυται:
α)

λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε την µεθοδολογι΄α τιµολο΄γησης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3·

β)

΄ ν συµπεριλαµβανοµε΄νου του χαρακτη΄ρα, της
λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των µερω
δια΄ρκειας και α΄λλων απαιτη΄σεων για τις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4·

γ)

λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις αρχε΄ς που διε΄πουν τους µηχανισµου΄ς καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας και την
΄ ν διαχει΄ρισης συµφορη΄σεων σε περι΄πτωση συµβατικη΄ς συµφο΄ρησης, συ΄µφωνα µε
εφαρµογη΄ των διαδικασιω
το α΄ρθρο 5·

δ)

΄ ν πληροφοριω
΄ ν που απαιτου΄νται προκειµε΄νου οι χρη΄στες
λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των τεχνικω
΄ ν σηµει΄ων για τις
του δικτυ΄ου να αποκτη΄σουν πλη΄ρη προ΄σβαση στο συ΄στηµα και ορισµο΄ς ο΄λων των σχετικω
΄ ν που πρε΄πει να δηµοσιευθου΄ν σε ο΄λα τα
απαιτη΄σεις διαφα΄νειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των πληροφοριω
σχετικα΄ σηµει΄α και το χρονοδια΄γραµµα συ΄µφωνα µε το οποι΄ο πρε΄πει να δηµοσιευθου΄ν οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6·

ε)

λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τους κανο΄νες εξισορρο΄πησης και τα τε΄λη διαταραχη΄ς ισορροπι΄ας, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 7·

στ) λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις δευτερογενει΄ς αγορε΄ς, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8.
2.
Οι κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τα ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, στοιχει΄α β), γ) και
δ), παρατι΄θενται στο παρα΄ρτηµα. Επικαιροποιου΄νται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 14, παρα΄γραφος 3.
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄, θεσπι΄ζει
3.
Η Επιτροπη΄, το αργο΄τερο ΄ενα χρο΄νο απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τα ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, στοιχει΄α (α), (ε) και (στ), µε
βα΄ση τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 3.
Άρθρο 10
Ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς
Στα πλαι΄σια των αρµοδιοτη΄των τους µε βα΄ση τον παρο΄ντα κανονισµο΄, οι ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν
εξασφαλι΄ζουν την συµµο΄ρφωση µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ και µε τις κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που θεσπι΄ζονται µε
βα΄ση το α΄ρθρο 9.
Συνεργα΄ζονται ο΄που ενδει΄κνυται µεταξυ΄ τους και µε την Επιτροπη΄.
Άρθρο 11
΄ ν και εµπιστευτικο΄τητα
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη και οι ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς παρε΄χουν στην Επιτροπη΄, κατο΄πιν αιτη΄µατος, ο΄λες τις πληροφορι΄ες
που ει΄ναι απαραι΄τητες για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 9.
Η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει ευ΄λογη προθεσµι΄α εντο΄ς της οποι΄ας θα πρε΄πει να υποβληθου΄ν οι πληροφορι΄ες, λαµβα΄νο΄ ν και τον επει΄γοντα χαρακτη΄ρα των απαιτου΄µενων
ντας υπο΄ψη την πολυπλοκο΄τητα των απαιτου΄µενων πληροφοριω
΄ ν.
πληροφοριω
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2.
Σε περι΄πτωση που τα οικει΄α κρα΄τη µε΄λη η΄ οι ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς δεν υποβα΄λλουν τις πληροφορι΄ες εντο΄ς της
δεδοµε΄νης προθεσµι΄ας συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, η Επιτροπη΄ ΄εχει τη δυνατο΄τητα να ζητη΄σει ο΄λες τις πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 9, απευθει΄ας απο΄ τις οικει΄ες επιχειρη΄σεις.
΄ ν προς µια επιχει΄ρηση, η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει ταυτο΄χρονα αντι΄Όταν αποστε΄λλει αι΄τηµα παροχη΄ς πληροφοριω
γραφο του αιτη΄µατος στα ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στην επικρα΄τεια του οποι΄ου εδρευ΄ει η επιχει΄ρηση.
΄ ν, η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει τη νοµικη΄ βα΄ση του αιτη΄µατος, την προθεσµι΄α
Στο αι΄τηµα΄ της για παροχη΄ πληροφοριω
΄ σεις που
εντο΄ς της οποι΄ας πρε΄πει να παρασχεθου΄ν οι πληροφορι΄ες, τον σκοπο΄ του αιτη΄µατος, καθω΄ς και τις κυρω
΄ ν η΄ παραπλανητικω
΄ ν πληροφοπροβλε΄πονται στο α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 2 για την παροχη΄ εσφαλµε΄νων, ελλιπω
ριω΄ν. Η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει ευ΄λογη προθεσµι΄α, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την πολυπλοκο΄τητα των απαιτου΄µενων πλη΄ ν.
ροφοριω΄ν και τον επει΄γοντα χαρακτη΄ρα των απαιτου΄µενων πληροφοριω
3.
Σε περι΄πτωση που κα΄ποια επιχει΄ρηση δεν υποβα΄λλει τις πληροφορι΄ες που ζητη΄θηκαν εντο΄ς της προθεσµι΄ας που καθορι΄στηκε απο΄ την Επιτροπη΄, η΄ υποβα΄λλει ελλιπει΄ς πληροφορι΄ες, η Επιτροπη΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να
΄ ν µε απο΄φαση. Στην απο΄φαση προσδιορι΄ζονται οι πληροφορι΄ες που
απαιτη΄σει την υποβολη΄ των πληροφοριω
απαιτου΄νται και καθορι΄ζεται προση΄κουσα προθεσµι΄α για την υποβολη΄ τους. Στην απο΄φαση αναφε΄ρονται επι΄σης
΄γραφος 2.
΄ σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 13 παρα
οι κυρω
Η Επιτροπη΄ αποστε΄λλει ταυτο΄χρονα αντι΄γραφο της απο΄φαση΄ς της στις ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους,
στην επικρα΄τεια του οποι΄ου ευρι΄σκεται η κατοικι΄α του ατο΄µου η΄ η ΄εδρα της επιχει΄ρησης.
4.
Η Επιτροπη΄ χρησιµοποιει΄ τις πληροφορι΄ες που συνε΄λεξε µε βα΄ση τον παρο΄ντα κανονισµο΄, µο΄νον για τους
σκοπου΄ς του α΄ρθρου 9.

Άρθρο 12
∆ικαι΄ωµα των κρατω΄ν µελω΄ν να προβλε΄πουν λεπτοµερε΄στερα µε΄τρα
΄ ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα των κρατω΄ν µελω΄ν να διατηρου΄ν σε ισχυ΄ η΄ να θεσπι΄ζουν µε΄τρα τα
Ο παρω
οποι΄α περιε΄χουν λεπτοµερε΄στερες διατα΄ξεις απο΄ εκει΄νες που καθορι΄ζονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ και στις
κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9.

Άρθρο 13
Κυρω΄σεις
΄λαξη της παραγρα
΄ φου 2, τα κρα
΄ τη µε΄λη ορι΄ζουν τους κανο΄νες που διε΄πουν τις
1.
Με την επιφυ
΄ λλονται σε παραβια
΄ σεις των διατα
΄ ξεων του παρο΄ντος κανονισµου
΄ και λαµβα
΄ νουν
ποινε΄ς που επιβα
΄ολα τα απαραι΄τητα µε΄τρα ω
΄ στε να εξασφαλι΄σουν την υλοποι΄ηση των εν λο΄γω διατα
΄ ξεων. Οι προ΄τη µε΄λη
βλεπο΄µενες ποινε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς. Τα κρα
΄ν τις διατα
΄ξεις αυτε΄ς στην Επιτροπη
΄ το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2005 και την
γνωστοποιου
΄ νουν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση για οποιαδη
΄ποτε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση
΄ τους.
ενηµερω
2.
Η Επιτροπη΄ ΄εχει τη δυνατο΄τητα, µε΄σω απο΄φασης, να επιβα΄λει προ΄στιµα που δεν ξεπερνου΄ν το 1 % του
΄ ν κατα΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος, στις επιχειρη΄σεις, οι οποι΄ες, εκ προθε΄σεως
συνολικου΄ κυ΄κλου εργασιω
η΄ εξ αµελει΄ας, υποβα΄λλουν εσφαλµε΄νες, ελλιπει΄ς η΄ παραπλανητικε΄ς πληροφορι΄ες, ανταποκρινο΄µενες στο αι΄τηµα
που γι΄νεται µε βα΄ση το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, εδα΄φιο 3, η΄ που δεν υποβα΄λλουν πληροφορι΄ες εντο΄ς της
προθεσµι΄ας που καθορι΄ζεται στην απο΄φαση, η οποι΄α λαµβα΄νεται µε βα΄ση το πρω΄το εδα΄φιο του α΄ρθρου 11,
παρα΄γραφος 3.
Κατα΄ τον καθορισµο΄ του υ΄ψους του προστι΄µου, λαµβα΄νεται υπο΄ψη η σοβαρο΄τητα της µη συµµο΄ρφωσης µε τις
απαιτη΄σεις της πρω΄της υποπαραγρα΄φου.
3.
Τα προ΄στιµα που προβλε΄πονται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 1 και οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται µε βα΄ση την
παρα΄γραφο 2 δεν υπα΄γονται στο ποινικο΄ δι΄καιο.

30.4.2004

30.4.2004
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Άρθρο 14
Επιτροπη΄
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄, που συστη΄νεται µε βα΄ση το α΄ρθρο 13 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τους
ο΄ρους προ΄σβασης στο δι΄κτυο για τις διασυνοριακε΄ς ανταλλαγε΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας (1).
΄ συµβουλευ
΄εται και λαµβα
΄ νει δεο΄ντως υπο΄ψη τις απο΄ψεις των επιχειρη΄σεων εκµε2.
Η Επιτροπη
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφορα
΄ ς, του δικτυ
΄ου και των καταναλωτω
΄ ν φυσικου
΄ αερι΄ου.
τα
3.
Σε περι΄πτωση παραποµπη΄ς στην παρου΄σα παρα΄γραφο, ισχυ΄ουν τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 αυτη΄ς.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ καθορι΄ζεται σε τρεις
µη΄νες.
Άρθρο 15
Έκθεση της Επιτροπη΄ς
Η Επιτροπη΄ παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄. Υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και
στο Συµβου΄λιο, το αργο΄τερο τρι΄α ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄, ΄εκθεση σχετικα΄ µε τις
εµπειρι΄ες που αποκτη΄θηκαν απο΄ την υλοποι΄ηση΄ του. Η ΄εκθεση εξετα΄ζει ιδιαι΄τερα την ΄εκταση στην οποι΄α ο κανονισµο΄ς πε΄τυχε να εξασφαλι΄σει ο΄ρους προ΄σβασης στα δι΄κτυα µεταφορα΄ς αερι΄ου, οι οποι΄οι ανταποκρι΄νονται στο
κο΄στος και δεν εισα΄γουν διακρι΄σεις, προκειµε΄νου να συµβα΄λλουν αφενο΄ς στις επιλογε΄ς των καταναλωτω΄ν σε µια
οµαλα΄ λειτουργου΄σα εσωτερικη΄ αγορα΄ και αφετε΄ρου στην µακροπρο΄θεσµη ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄. Η ΄εκθεση
΄ σσεται συ
΄µφωνα µε τις απαιτη
΄σεις που ορι΄ζονται στην οδηγι΄α 2003/55/ΕΚ και, αν απαιτει΄ται,
συντα
συνοδευ΄εται απο΄ κατα΄λληλες προτα΄σεις και/η΄ συστα΄σεις.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος. Ένα
΄ τος µε΄λος ει΄ναι αδυ
΄νατον να απαλλαγει΄ απο΄ τις υποχρεω
΄ σεις του που απορρε΄ουν απο΄ τον παρο΄κρα
΄ µο΄νο µε τροποποι΄ηση του κανονισµου
΄.
ντα κανονισµο΄ παρα
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
(1) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1.

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ,
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
1.

Υπηρεσι΄ες προ΄σβασης τρι΄των µερω΄ν

(1)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς παρε΄χουν αµετα΄βλητες και διακοπτο΄µενες υπηρεσι΄ες
µε΄χρι ελα΄χιστης περιο΄δου µιας ηµε΄ρας.

(2)

΄ δικας του δικτυ΄ου συντα΄σσονται κατα΄ τρο΄πο που να
Οι τυπικε΄ς συµβα΄σεις µεταφορα΄ς και ο κοινο΄ς κω
διευκολυ΄νεται η εµπορι΄α και η επαναχρησιµοποι΄ηση της δυναµικο΄τητας την οποι΄α κατε΄χουν οι χρη΄στες
του δικτυ΄ου µε βα΄ση συ΄µβαση, χωρι΄ς να εµποδι΄ζεται η απελευθε΄ρωση δυναµικο΄τητας.

(3)

΄ου και των τυπικω
΄ ν συµβα
΄σεων πρε΄πει να γι΄νεται σε συνερ΄ πτυξη των κωδι΄κων δικτυ
Η ανα
΄στες του δικτυ
΄ου και τις επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ λλευσης συστηµα
΄ των µεταφογασι΄α µε τους χρη
΄ ς.
ρα

(4)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς εφαρµο΄ζουν τυποποιηµε΄νες διαδικασι΄ες ορισµου΄ και
επανορισµου΄ και µονα΄δες µε΄τρησης, εφο΄σον ΄εχουν συµφωνηθει΄ στα πλαι΄σια της ευρωπαϊκη΄ς ΄ενωσης για τον
΄ ν ενε΄ργειας-τµη΄µα αερι΄ου (EASEE-gas). Αναπτυ΄σσουν πληροφοριακα΄ συστη΄εξορθολογισµο΄ των ανταλλαγω
µατα και ηλεκτρονικα΄ µε΄σα επικοινωνι΄ας προκειµε΄νου να διαθε΄σουν επαρκη΄ δεδοµε΄να στους χρη΄στες των
δικτυ΄ων και να απλοποιη΄σουν τις συναλλαγε΄ς, ο΄πως οι ορισµοι΄, οι συµβα΄σεις δυναµικο΄τητας και η µετα΄ ν του δικτυ΄ου.
φορα΄ δικαιωµα΄των δυναµικο΄τητας µεταξυ΄ χρηστω

(5)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς εναρµονι΄ζουν τις τυποποιηµε΄νες διαδικασι΄ες αι΄τησης
και τους χρο΄νους απο΄κρισης συ΄µφωνα µε τις καλυ΄τερες βιοµηχανικε΄ς πρακτικε΄ς µε στο΄χο την ελαχιστοποι΄ηση των χρο΄νων απο΄κρισης. Το αργο΄τερο µε΄χρι την 1η Ιουλι΄ου 2005, παρε΄χουν ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα
κρα΄τησης και επιβεβαι΄ωσης δυναµικο΄τητας µε΄σω δικτυ΄ου, διαδικασι΄ες ορισµου΄ και επανορισµου΄ που ΄εχουν
συµφωνηθει΄ στα πλαι΄σια της ευρωπαϊκη΄ς ΄ενωσης για τον εξορθολογισµο΄ των ανταλλαγω΄ν ενε΄ργειας-τµη΄µα
αερι΄ου (EASEE-gas).

(6)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δεν χρεω΄νουν χωριστα΄ τους χρη΄στες του δικτυ΄ου
΄ ν και συναλλαγε΄ς που σχετι΄ζονται µε τις συµβα΄σεις µεταφορα΄ς τις οποι΄ες
για αιτη΄µατα παροχη΄ς πληροφοριω
΄εχουν συνα΄ψει και που πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τυποποιηµε΄νους κανο΄νες και διαδικασι΄ες.

(7)

΄ ν που απαιτου΄ν εξαιρετικε΄ς η΄ υπε΄ρογκες δαπα΄νες ο΄πως µελε΄τες σκοπιµο΄Τα αιτη΄µατα παροχη΄ς πληροφοριω
τητας, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρεωθου΄ν χωριστα΄, εφο΄σον τα ΄εξοδα ει΄ναι δυνατο΄ν να δικαιολογηθου΄ν δεο΄ντως.

(8)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς συνεργα΄ζονται µε α΄λλες επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης
συστηµα΄των µεταφορα΄ς συντονι΄ζουν τη συντη΄ρηση των αντι΄στοιχων δικτυ΄ων τους, προκειµε΄νου να ελαχι΄ ν µεταφορα΄ς για τους χρη΄στες του δικτυ΄ου και τις
στοποιη΄σουν την πιθανο΄τητα διαταραχη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν και προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σουν ισο΄επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς α΄λλων περιοχω
τιµα οφε΄λη ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄ συµπεριλαµβανοµε΄νης και της διαµετακο΄µισης.

(9)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν τουλα΄χιστον µια φορα΄ ετησι΄ως, σε
προκαθορισµε΄νη προθεσµι΄α και αρκετα΄ εγκαι΄ρως, ο΄λες τις προγραµµατισµε΄νες περιο΄δους συντη΄ρησης που
΄ µατα των χρηστω΄ν των δικτυ΄ων, τα οποι΄α απορρε΄ουν απο΄ τις συµει΄ναι δυνατο΄ν να επηρεα΄σουν τα δικαιω
΄ ς και τις σχετικε΄ς λειτουργικε΄ς πληροφορι΄ες. Αυτο΄ περιλαµβα΄νει την ΄εγκαιρη και
βα΄σεις µεταφορα΄ς καθω
χωρι΄ς διακρι΄σεις δηµοσι΄ευση κα΄θε µεταβολη΄ς των προγραµµατισµε΄νων περιο΄δων συντη΄ρησης και ενηµε΄ρωση
µη προγραµµατισµε΄νης συντη΄ρησης, ευθυ΄ς ως η πληροφορι΄α περιε΄λθει σε γνω΄ση της επιχει΄ρησης εκµετα΄λ-
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λευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς. Κατα΄ τις περιο΄δους συντη΄ρησης, οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν τακτικα΄ επικαιροποιηµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις λεπτοµε΄ρειες και την
αναµενο΄µενη δια΄ρκεια και επιπτω΄σεις της συντη΄ρησης.
(10) Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, διατηρου΄ν και µεταβιβα΄ζουν στην ρυθµιστικη΄ αρχη΄,
΄ ν της
κατο΄πιν αιτη΄µατος, ηµερη΄σιο ηµερολο΄γιο της πραγµατοποιηθει΄σας συντη΄ρησης και των διαταραχω
΄ θηκαν. Οι πληροφορι΄ες διατι΄θενται επι΄σης κατο΄πιν αιτη΄µατος σε ο΄σους επηρεα΄ζονται απο΄
ροη΄ς που σηµειω
τυχο΄ν διαταραχε΄ς.
2.
Αρχε΄ς που διε΄πουν τον µηχανισµο΄ καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας και τις διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης και την εφαρµογη΄ της διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης σε περι΄πτωση συµβατικη΄ς συµφο΄ρησης
2.1.
Αρχε΄ς που διε΄πουν τους µηχανισµου΄ς καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας και τις διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης
(1)

Ο µηχανισµο΄ς καταµερισµου΄ δυναµικο΄τητας και οι διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης διευκολυ΄νουν την
ανα΄πτυξη του ανταγωνισµου΄ και την οµαλη΄ εµπορι΄α της δυναµικο΄τητας και ει΄ναι συµβατοι΄ µε τους µηχανισµου΄ς της αγορα΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νων και των αγορω΄ν α΄µεσης παρα΄δοσης (spot) και των κο΄µβων διαπραγµα΄τευσης. Ει΄ναι ευε΄λικτοι και προσαρµο΄σιµοι στις εξελισσο΄µενες συνθη΄κες της αγορα΄ς.

(2)

Αυτοι΄ οι µηχανισµοι΄ και οι διαδικασι΄ες ει΄ναι δυνατο΄ν να λα΄βουν υπο΄ψη την ακεραιο΄τητα του σχετικου΄
΄ ς και την ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄.
συστη΄µατος καθω

(3)

Αυτοι΄ οι µηχανισµοι΄ και οι διαδικασι΄ες δεν εµποδι΄ζουν την ει΄σοδο νεοεισερχο΄µενων στην αγορα΄ ου΄τε και
δηµιουργου΄ν αδικαιολο΄γητους φραγµου΄ς για την ει΄σοδο στην αγορα΄. ∆εν εµποδι΄ζουν τους φορει΄ς της
αγορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων και νεοεισερχο΄µενων στην αγορα΄ και εταιρειω΄ν µε µικρο΄ µερι΄διο αγορα΄ς,
να ανταγωνιστου΄ν αποτελεσµατικα΄.

(4)

΄ν τους κατα
΄λληλους οικονοµικου
΄ς δει΄κτες για
Οι εν λο΄γω µηχανισµοι΄ και διαδικασι΄ες αποτελου
΄ και µε΄γιστη αξιοποι΄ηση της τεχνικη΄ς δυναµικο΄τητας και τη διευκο΄λυνση
την αποτελεσµατικη
΄σεων σε νε΄ες υποδοµε΄ς.
των επενδυ

(5)

΄ µη των χρηστω
΄ ν του δικτυ
΄ου ΄οσον αφορα
΄ τον τυ
΄πο συνθηκω
΄ ν που θα
Πρε΄πει να ζητει΄ται η γνω
΄σε να επηρεα
΄ σει τη διαθεσιµο΄τητα της συµβατικη
΄ς δυναµικο΄τητας. Η πληροφο΄ρηση
µπορου
΄οσον αφορα
΄ τη διακοπη
΄ πρε΄πει να απηχει΄ το επι΄πεδο της πληροφο
΄ρησης που διαθε΄τουν οι
΄ λλευσης συστηµα
΄των µεταφορα
΄ ς.
επιχειρη΄σεις εκµετα

(6)

΄ ν ΄οσον αφορα
΄ την εκπλη
΄ρωση συµβατικω
΄ ν υποχρεω
΄ σεων παρα
΄ δοσης
Σε περι΄πτωση δυσκολιω
΄µατος, οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ λλευσης συστηµα
΄ των
που οφει΄λονται στην αρτιο΄τητα του συστη
΄ ς οφει΄λουν να ενηµερω
΄ νουν του χρη
΄στες του δικτυ
΄ου και να προσπαθου
΄ν να εξευ
΄µεταφορα
΄ση που δεν θα εισα
΄ γει διακρι΄σεις. Οι επιχειρη΄σεις εκµετα
΄ λλευσης
ρουν, χωρι΄ς καθυστε΄ρηση, λυ
΄ των µεταφορα
΄ ς συνεργα
΄ζονται µε τους χρη΄στες του δικτυ
΄ου ΄οσον αφορα
΄ τις διαδικασυστηµα
΄ τους, και συµφωνου
΄ν επ’ αυτω
΄ ν µε τη ρυθµιστικη
΄ αρχη
΄.
σι΄ες πριν απο΄ την εφαρµογη

2.2.

∆ιαδικασι΄ες διαχει΄ρισης συµφο΄ρησης σε περι΄πτωση συµβατικη΄ς συµφο΄ρησης

(1)

Στην περι΄πτωση που η συµβατικη΄ δυναµικο΄τητα δεν χρησιµοποιει΄ται, οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς διαθε΄τουν την δυναµικο΄τητα αυτη΄ στην πρωτογενη΄ αγορα΄ σε διακοπτο΄µενη βα΄ση, µε΄σω
συµβα΄σεων διαφοροποιηµε΄νης δια΄ρκειας, για ο΄σον καιρο΄ η δυναµικο΄τητα αυτη΄ δεν διατι΄θεται απο΄ τον
ενδιαφερο΄µενο χρη΄στη του δικτυ΄ου (κα΄τοχο της δυναµικο΄τητας) στην δευτερογενη΄ αγορα΄ σε ευ΄λογη τιµη΄.

(2)

Τα ΄εσοδα απο΄ την διατεθει΄σα διακοπτο΄µενη δυναµικο΄τητα κατανε΄µονται µε βα΄ση τους κανο΄νες που καθορι΄ζει η αρµο΄δια ρυθµιστικη΄ αρχη΄. Οι κανο΄νες αυτοι΄ ει΄ναι συµβατοι΄ µε την απαι΄τηση αποτελεσµατικη΄ς και
αποδοτικη΄ς χρη΄σης του συστη΄µατος.

(3)

Η αρµο΄δια ρυθµιστικη΄ αρχη΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να καθορι΄σει ευ΄λογη τιµη΄ της διατεθει΄σας διακοπτο΄µενης δυναµικο΄τητας λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις ειδικε΄ς επικρατου΄σες συνθη΄κες.

(4)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς καταβα΄λουν ευ΄λογες προσπα΄θειες να προσφε΄ρουν
τουλα΄χιστον µε΄ρος της αχρησιµοποι΄ητης δυναµικο΄τητας στην αγορα΄ ως αµετα΄βλητη δυναµικο΄τητα.
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΄ ν πληροφοριω
΄ ν που απαιτου΄νται προκειµε΄νου οι χρη΄στες του δικτυ΄ου να αποκτη΄3.
Καθορισµο΄ς των τεχνικω
΄ ν σηµει΄ων για τις απαιτη΄σεις διαφα΄νειας,
σουν πλη΄ρη προ΄σβαση στο συ΄στηµα και ορισµο΄ς ο΄λων των σχετικω
΄ ν που πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται σε ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α και το
συµπεριλαµβανοµε΄νων και των πληροφοριω
χρονοδια΄γραµµα συ΄µφωνα µε το οποι΄ο πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς
΄ ν πληροφοριω
΄ ν που απαιτου΄νται προκειµε΄νου οι χρη΄στες του δικτυ΄ου να αποκτη΄3.1.
Καθορισµο΄ς των τεχνικω
σουν πλη΄ρη προ΄σβαση στο συ΄στηµα
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν στην εθνικη΄ γλω΄σσα (στις εθνικε΄ς γλω΄σσες)
και ταυτο΄χρονα στα Αγγλικα΄, τις ακο΄λουθες τουλα΄χιστον πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα και τις υπηρεσι΄ες
τους:
α)

΄ ν που προσφε΄ρονται καθω
΄ ς και τις τιµε΄ς τους·
Λεπτοµερη΄ και πλη΄ρη περιγραφη΄ των δια΄φορων υπηρεσιω

β)

Τους δια΄φορους τυ΄πους των συµβα΄σεων µεταφορα΄ς που διατι΄θενται για τις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς και, ο΄που
΄ δικα του δικτυ΄ου και/η΄ τους τυπικου΄ς ο΄ρους που περιγρα΄φουν τα δικαιω
΄ µατα και τις υποισχυ΄ει, τον κω
χρεω΄σεις ο΄λων των χρηστω΄ν του δικτυ΄ου συµπεριλαµβανοµε΄νων και των τυποποιηµε΄νων συµβα΄σεων µετα΄ ν εγγρα΄φων·
φορα΄ς και α΄λλων σχετικω

γ)

Τις τυποποιηµε΄νες διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν κατα΄ τη χρη΄ση του συστη΄µατος µεταφορα΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νων και των κυριο΄τερων ο΄ρων·

δ)

∆ιατα΄ξεις σχετικα΄ µε τον καταµερισµο΄ της δυναµικο΄τητας, την διαχει΄ριση συµφορη΄σεων και τις διαδικασι΄ες
εναντι΄ον της επι΄ κερδοσκοπι΄α αποθεµατοποι΄ησης και της επαναχρησιµοποι΄ησης·

ε)

Κανο΄νες που ισχυ΄ουν για την εµπορι΄α δυναµικο΄τητας στην δευτερογενη΄ αγορα΄ ΄εναντι της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης του συστη΄µατος µεταφορα΄ς·

στ)

Εφο΄σον ισχυ΄ουν, τα επι΄πεδα ευελιξι΄ας και ανοχη΄ς που περιλαµβα΄νονται στις υπηρεσι΄ες µεταφορα΄ς και α΄λλες
΄ ς και τα αντι΄στοιχα τε΄λη·
υπηρεσι΄ες χωρι΄ς χωριστο΄ τε΄λος, την επιπλε΄ον παρεχο΄µενη ευελιξι΄α καθω

ζ)

Λεπτοµερη΄ περιγραφη΄ του συστη΄µατος αερι΄ου της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς, που
περιλαµβα΄νει ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α διασυ΄νδεσης του συστη΄µατος µε εκει΄να α΄λλων επιχειρη΄σεων εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς και/η΄ υποδοµε΄ς αερι΄ου, ο΄πως υγροποιηµε΄νο φυσικο΄ αε΄ριο και την υποδοµη΄
΄ ν ο΄πως καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2, σηµει΄ο 14, της
που απαιτει΄ται για την παροχη΄ βοηθητικω΄ν υπηρεσιω
οδηγι΄ας 2003/55/ΕΚ·

η)

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την ποιο΄τητα του αερι΄ου και τις απαιτη΄σεις πι΄εσης·

θ)

Κανο΄νες που ισχυ΄ουν για τη συ΄νδεση µε το συ΄στηµα της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης·

ι)

Κα΄θε πληροφορι΄α για προτεινο΄µενες και/η υφιστα΄µενες αλλαγε΄ς στις υπηρεσι΄ες η΄ τους ο΄ρους συµπεριλαµβανοµε΄νων και των θεµα΄των που αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α α) ως θ).

3.2.

΄ ν σηµει΄ων για τις απαιτη΄σεις διαφα΄νειας,
Ορισµο΄ς ο΄λων των σχετικω

Τα σχετικα΄ σηµει΄α περιλαµβα΄νουν τουλα΄χιστον τα εξη΄ς:
α)

Όλα τα σηµει΄α εισο΄δου στο δι΄κτυο της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς

β)

Τα σηµαντικο΄τερα σηµει΄α εξο΄δου που καλυ΄πτουν τουλα΄χιστον το 50 % της συνολικη΄ς δυναµικο΄τητας εξο΄δου του δικτυ΄ου για δεδοµε΄νη επιχει΄ρηση εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς

γ)

Όλα τα σηµει΄α που συνδε΄ουν διαφορετικα΄ δι΄κτυα της επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς

δ)

Όλα τα σηµει΄α που συνδε΄ουν το δι΄κτυο µιας επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς µε τερµατικο΄ υγροποιηµε΄νου φυσικου΄ αερι΄ου.

ε)

Όλα τα σηµαντικα΄ σηµει΄α εντο΄ς του δικτυ΄ου δεδοµε΄νης επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς
συµπεριλαµβανοµε΄νων σηµει΄ων συ΄νδεσης µε κο΄µβους αερι΄ου. Όλα τα σηµει΄α που θεωρου΄νται σηµαντικα΄ και
τα οποι΄α µε βα΄ση την εµπειρι΄α υπα΄ρχει πιθανο΄τητα να παρουσια΄σουν φυσικη΄ συµφο΄ρηση.

στ)

Όλα τα σηµει΄α που συνδε΄ουν το δι΄κτυο δεδοµε΄νης επιχει΄ρησης εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς µε
΄ ν ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γρατην υποδοµη΄ που απαιτει΄ται για την παροχη΄ βοηθητικω΄ν υπηρεσιω
φος 14 της οδηγι΄ας 2003/55/ΕΚ.

30.4.2004

30.4.2004
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3.3.
Πληροφορι΄ες που πρε΄πει να δηµοσιευθου΄ν σε ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α και χρονοδια΄γραµµα συ΄µφωνα µε το
οποι΄ο πρε΄πει να δηµοσιευθου΄ν οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς
(1)

Σε ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α, οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της δυναµικο΄τητας µε΄χρι και σε ηµερη΄σια βα΄ση· η δηµοσι΄ευση
γι΄νεται στο διαδι΄κτυο σε τακτικα΄/κυλιο΄µενα διαστη΄µατα και µε τυποποιηµε΄νο, φιλικο΄ προς τον χρη΄στη το΄πο:
α)

µε΄γιστη τεχνικη΄ δυναµικο΄τητα για ροε΄ς και στις δυ΄ο κατευθυ΄νσεις

β)

συνολικη΄ συµβατικη΄ και διακοπτο΄µενη δυναµικο΄τητα

γ)

διαθε΄σιµη δυναµικο΄τητα

(2)

Για ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α, οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, δηµοσιευ΄ουν τις διαθε΄σιµες δυναµικο΄τητες για περι΄οδο τουλα΄χιστον 18 µηνω΄ν εκ των προτε΄ρων και επικαιροποιου΄ν τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς τουλα΄χιστον κα΄θε µη΄να η΄ συχνο΄τερα, σε περι΄πτωση που διατεθου΄ν νε΄ες πληροφορι΄ες.

(3)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστη΄µατος µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν ηµερη΄σιες επικαιροποιη΄σεις της διαθε΄ ν (προηγου΄µενη ηµε΄ρα, προηγου΄µενη εβδοµα΄δα) µε βα΄ση, ανα΄µεσα στ’
σιµο΄τητας βραχυπρο΄θεσµων υπηρεσιω
α΄λλα ορισµου΄ς, επικρατου΄σες συµβατικε΄ς δεσµευ΄σεις και κανονικε΄ς µακροπρο΄θεσµες προβλε΄ψεις διαθε΄σιµων
δυναµικοτη΄των σε ετη΄σια βα΄ση για τα επο΄µενα 10 ΄ετη και για ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α.

(4)

Για τις δηµοσιοποιηµε΄νες δυνατο΄τητες δεν πρε΄πει να απαιτει΄ται περαιτε΄ρω επιβεβαι΄ωση.

(5)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δηµοσιευ΄ουν ιστορικα΄ στοιχει΄α µε΄γιστου και ελα΄χιστου ποσοστου΄ χρη΄σης δυναµικο΄τητας και µε΄σους ετη΄σιους ο΄ρους των ροω΄ν σε ο΄λα τα σχετικα΄ σηµει΄α για
τα τρι΄α τελευται΄α ΄ετη και σε κυλιο΄µενη βα΄ση.

(6)

΄ν
Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς, διατηρου΄ν ηµερη΄σιο ηµερολο΄γιο των πραγµατικω
΄ ν ροω΄ν επι΄ τρι΄µηνο.
συνολικω

(7)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς διατηρου΄ν αρχει΄α ο΄λων των συµβα΄σεων δυναµικο΄΄ ν πληροφοριω
΄ ν που αφορου΄ν τον υπολογισµο΄ και την εξασφα΄λιση προ΄σβασης στις
τητας και α΄λλων σχετικω
διαθε΄σιµες δυναµικο΄τητες, στα οποι΄α ΄εχουν προ΄σβαση οι αρµο΄διες εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς προκειµε΄νου
΄ σουν τα καθη΄κοντα΄ τους.
να εκπληρω

(8)

Οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς παρε΄χουν φιλικα΄ προς τον χρη΄στη εργαλει΄α υπολογισµου΄ των τιµολογι΄ων για τις διαθε΄σιµες υπηρεσι΄ες και για την επαλη΄θευση της διαθε΄σιµης δυναµικο΄τητας
σε συ΄νδεση.

(9)

Στην περι΄πτωση που οι επιχειρη΄σεις εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς δεν ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να
δηµοσιευ΄σουν τις πληροφορι΄ες συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 1, 3 και 8, ζητου΄ν τη γνω΄µη των αρµο΄διων
΄ ν ρυθµιστικω΄ν τους αρχω
΄ ν και συγκροτου΄ν προ΄γραµµα δρα΄σης για να υλοποιη΄σουν τις απαιτη΄σεις
εθνικω
αυτε΄ς το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, και πα΄ντως το αργο΄τερο µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005.

P5_TA(2004)0302

΄ νουν ενε΄ργεια) ***I
Οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς (προϊο΄ντα που καταναλω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση ενο΄ς πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων
΄ νουν ενε΄ργεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηοικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που καταναλω
γι΄ας 92/42/ΕΟΚ (COM(2003)453  C5-0369/2003  2003/0172(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)453) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0369/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς επι΄ της προτεινο΄ ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
µενης νοµικη΄ς βα΄σης,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67 και 63 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0171/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0172
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως ενο΄ς πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που κατα΄ νουν ενε΄ργεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ
ναλω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
΄ρθρα 95 και 175,
Έχοντας υπο΄ψη, τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ΄δι
ι ΄ως τα α
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (4),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ν µε΄τρων που θεσπι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη για τον οικολογικο΄
Οι διαφορε΄ς µεταξυ΄ των νο΄µων η΄ των διοικητικω
΄ νουν ενε΄ργεια ει΄ναι δυνατο΄ν να δηµιουργη΄σουν εµπο΄δια στο εµπο΄σχεδιασµο΄ των προϊο΄ντων που καταναλω
ριο και να στρεβλω΄σουν τον ανταγωνισµο΄ στην Κοινο΄τητα και, ως εκ του΄του, ενδε΄χεται να ΄εχουν α΄µεσο
΄ ν νοµοθεσιω
΄ν
αντι΄κτυπο στη δηµιουργι΄α και τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Η εναρµο΄νιση των εθνικω
ει΄ναι το µοναδικο΄ µε΄σο προ΄ληψης των εν λο΄γω εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο και αποτροπη΄ς του αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄.

(2)

΄ της ΕΕ, ΄οπως καθορι΄ζεται µε το ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα
΄ σης
Η περιβαλλοντικη΄ πολιτικη
΄σει των αρχω
΄ ν του α
΄ρθρου 175 της Συνθη
΄κης, επιβα
΄ λλει την αποδο΄ λλον (5), βα
για το περιβα
΄ση της ενε΄ργειας και των υλικω
΄ ν και τη µει΄ωση των βλαβερω
΄ ν εκποµπω
΄ ν· τα προϊο΄ντα
τικη΄ χρη
΄ν ενε΄ργεια συµβα
΄ λλουν στην ταχει΄α αυ
΄ξηση της κατανα
΄ λωσης ενε΄ργειας και
που χρησιµοποιου
΄ ν στην Κοινο΄τητα και χρη΄ζουν εποµε΄νως ιδιαι΄τερης προσοχη
΄ς στο πλαι΄σιο των διαρκω
΄ν
υλικω
΄ ν για αειφο΄ρο ανα
΄ πτυξη.
προσπαθειω

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουλι΄ου 2002,
Απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ προγρα
΄µµατος δρα
΄σης για το περιβα
΄λλον (ΕΕ L 242 της 10.9.2002,
για τη θε΄σπιση του ΄εκτου κοινοτικου
σ. 1).

30.4.2004

30.4.2004
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(3)

΄ προγρα
΄ µµατος δρα
΄σης για το περιβα
΄ λλον
Για την επι΄τευξη των στο΄χων του ΄εκτου κοινοτικου
΄ νονται υπο
΄ψη, η προσε΄γγιση της ολοκληρωµε΄νης πολιτικη
΄ς για τα προϊο΄ντα
πρε΄πει να λαµβα
΄ της Κοινο΄τητας για τη διαχει΄ριση των αποβλη
΄των µε΄σω, µεταξυ
΄α
΄ λλων, της
και η στρατηγικη
΄ ρρυνσης της οικολογικη
΄ς και βιω
΄ σιµης σχεδι΄ασης των προϊο΄ντων, καθω
΄ ς και της διατυ
΄πωενθα
΄ ν µε΄τρων για την ενθα
΄ ρρυνση της προ΄ληψης των αποβλη
΄των, π.χ. µε την
σης επιχειρησιακω
΄ χρησης και της ανακυ΄κλωσης, τη σταδιακη
΄ κατα
΄ ργηση ορισµε΄νων ουσιω
΄ν
το΄νωση της επανα
΄ ν µε συγκεκριµε΄να µε΄τρα ανα
΄ λογα µε το προϊο΄ν.
και υλικω

(4)

΄ σης για το περιβα
΄ λλον ει΄ναι αφιερωµε΄νο στην βιω
΄ σιµη διαΤο ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα
΄ση των εθνικω
΄ ν πο΄ρων µε στο΄χο να διασφαλιστει΄ ΄οτι η κατανα
΄ λωση πο΄ρων και
χει΄ριση και χρη
΄ σεις δεν θα υπερβαι΄νουν την αντοχη
΄ του περιβα
΄ λλοντος, σπα
΄ ζοντας τους
οι σχετικε΄ς επιπτω
΄ς µεταξυ
΄ οικονοµικη
΄ς ανα
΄ πτυξης και χρη
΄σης πο΄ρων. Κατα
΄ την επιδι΄ωξη των στο΄χων
δεσµου
΄ ν, πρε΄πει να λαµβα
΄ νονται υπο΄ψη η προσε΄γγιση της ολοκληρωµε΄νης πολιτικη
΄ς για τα
αυτω
΄ στρατηγικη
΄ για τη διαχει΄ριση των αποβλη
΄των µε΄σω δρα
΄ σεων προτεπροϊο΄ντα και η κοινοτικη
΄ α
΄ λλων, της προω
΄ θησης µεθο΄δων και τεχνικω
΄ ν εξο΄ραιο΄τητας συµπεριλαµβανοµε΄νων, µεταξυ
΄ ρρυνση της οικολογικη
΄ς απο΄δοσης και τη βιω
΄ σιµη χρη
΄ση των πρω
΄ των υλω
΄ ν,
ρυξης για την ενθα
΄ των και των α
΄ λλων πο΄ρων.
της ενεργει΄ας, των υδα

(5)

΄ νουν ενε΄ργεια (στο εξη΄ς «ΠΚΕ») αντιπροσωπευ΄ουν µεγα΄λο ποσοστο΄ της κατανα΄Τα προϊο΄ντα που καταναλω
΄ ν πο΄ρων και ενε΄ργειας στην Κοινο΄τητα. Έχουν επι΄σης και ορισµε΄νες α΄λλες σηµαντικε΄ς περιλωσης φυσικω
βαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις. Για τη µεγα΄λη πλειονο΄τητα των κατηγοριω΄ν προϊο΄ντων που κυκλοφορου΄ν στην
΄ ν επιπτω
΄ σεων,
κοινοτικη΄ αγορα΄, µπορει΄ να παρατηρη΄σει κανει΄ς πολυ΄ διαφορετικου΄ς βαθµου΄ς περιβαλλοντικω
΄ σιµης ανα΄αν και τα προϊο΄ντα παρουσια΄ζουν παρο΄µοιες λειτουργικε΄ς επιδο΄σεις. Προς το συµφε΄ρον της βιω
πτυξης, πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η συνεχη΄ς βελτι΄ωση του συνολικου΄ περιβαλλοντικου΄ αντικτυ΄που αυτω΄ν των
΄ των κυρι΄ων πηγω
΄ ν αρνητικω
΄ ν επιπτω
΄ σεων στο περιβα
΄ λλον
προϊο΄ντων, ιδι΄ως µε τον εντοπισµο
΄ κα
΄ θε µεταφορα
΄ς της ρυ
΄πανσης.
και µε την αποφυγη

(6)

΄ς σχεδιασµο΄ς των προϊο΄ντων αποτελει΄ ουσιω
΄ δη α
΄ ξονα της κοινοτικη
΄ς στρατηγικη
΄ς
Ο οικολογικο
΄ των προϊο΄ντων (ΟΠΠ). Ως προληπτικη
΄ προσε΄γγιση, που απογια την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη
΄ βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ ν επιδο΄σεων των προϊο΄ντων, ενω
΄ διατησκοπει΄ στην ουσιαστικη
ρει΄ται ταυτο΄χρονα η χρηστικη΄ τους ποιο΄τητα, προσφε΄ρει νε΄ες και πραγµατικε΄ς ευκαιρι΄ες για
΄, τον καταναλωτη
΄ και το κοινωνικο΄ συ
΄νολο.
τον κατασκευαστη

(7)

΄τερη τελικη
΄ χρη΄ση της ηλεΗ βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης, για την οποι΄α η αποδοτικο
κτρικη΄ς ενε΄ργειας αποτελει΄ µια απο΄ τις διαθε΄σιµες εναλλακτικε΄ς επιλογε΄ς, θεωρει΄ται ουσια΄ συµβολη
΄ στην επι΄τευξη των στο΄χων για τις εκποµπε΄ς αερι΄ων του θερµοκηπι΄ου στην
στικη
΄ Ένωση. Η ζη
΄τηση ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας αποτελει΄ την ταχυ
΄τερα αναπτυσσο΄µενη
Ευρωπαϊκη
΄ς χρη
΄σης ενε΄ργειας που υπολογι΄ζεται να αυξηθει΄ απο΄ 7 000 σε 10 000 kWh
κατηγορι΄α τελικη
΄ κεφαλη
΄ν εντο΄ς των προσεχω
΄ ν 20 ΄εως 30 ετω
΄ ν, εφο΄σον δεν ληφθου
΄ν µε΄τρα πολιτικη
΄ς για
κατα
΄ ση αυτη
΄. Συ
΄µφωνα µε το υποβληθε΄ν απο΄ την Επιτροπη
΄ ευρωπαϊκο΄ προ΄να αντιστραφει΄ η τα
΄ του κλι΄µατος (ECCP-ΕΠΑΚ) (1) ει΄ναι εφικτη
΄ η µει΄ωση της κατανα
΄ λωγραµµα για την αλλαγη
΄ 40 %. Η κλιµατικη
΄ αλλαγη
΄ αποτελει΄ προτεραιο΄τητα του ΄εκτου κοινοτικου
΄
σης ενε΄ργειας κατα
΄ µµατος δρα
΄ σης για το περιβα
΄ λλον. Η εξοικονο΄µηση ενε΄ργειας αποτελει΄ τον αποτελεπρογρα
΄ ς κο΄στους τρο΄πο ενι΄σχυσης της ασφα
΄ λειας του εφοδιασµου
΄ και µει΄ωσµατικο΄τερο απο΄ πλευρα
΄ ρτησης απο΄ τις εισαγωγε΄ς. Ως εκ του
΄του, πρε΄πει να θεσπισθου
΄ν ουσιαστικα
΄ µε΄τρα
σης της εξα
΄χοι που αφορου
΄ν τη ζη
΄τηση.
και στο

(8)

΄ τη
΄ γκη δρα
΄ σης κατα
΄ τη φα
΄ ση σχεδιασµου
΄ του προϊο΄ντος, δεδοµε΄νου ΄οτι κατ’ αυτη
Την ανα
΄ ση προκαθορι΄ζεται το 80 % των ζηµιω
΄ ν που το προϊο΄ν ενδε΄χεται να προκαλε΄σει σε ολο
΄φα
΄κλο της ζωη
΄ς του και αυτη
΄ η φα
΄ ση αντιστοιχει΄ στο 90 % του κο΄στους.
κληρο τον κυ

(9)

Πρε΄πει να καταρτιστει΄ ΄ενα συνεκτικο΄ πλαι΄σιο για την εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν απαιτη΄σεων οικολογικου΄
σχεδιασµου΄ για τα ΠΚΕ, µε στο΄χο να διασφαλιστει΄ η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προϊο΄ντων που συνα΄δουν µε
τις απαιτη΄σεις αυτε΄ς και να βελτιωθει΄ ο συνολικο΄ς περιβαλλοντικο΄ς αντι΄κτυπο΄ς τους. Οι κοινοτικε΄ς απαιτη΄΄ ανταγωνισµου
΄ και του διεθνου΄ς
σεις αυτου΄ του ει΄δους πρε΄πει να σε΄βονται τις αρχε΄ς του θεµιτου
εµπορι΄ου.

΄σεις του οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ πρε΄πει να ορισθου
΄ν λαµβα
΄νοντας υπο
΄ψη τους στο΄(10) Οι απαιτη
΄ προγρα
΄µµατος δρα
΄ σης για το περιβα
΄ λλον
χους και τις προτεραιο΄τητες του ΄εκτου κοινοτικου
΄οπως η θεµατικη
΄ στρατηγικη
΄ για την αειφο΄ρο χρη
΄ση των φυσικω
΄ ν πο΄ρων και οι θεµατικε΄ς
΄των και την ανακυ΄κλωση, τις συστα
΄ σεις που διατυστρατηγικε΄ς για την προ΄ληψη των αποβλη
(1) CΟΜ(2000)88 τελικο΄.
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΄ θηκαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου Γενικη
΄ς Οικονοµικη
΄ς Συνεργασι΄ας (PECC) και τις
πω
΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ µε το πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, καθω
΄ ς και, µεταξυ
΄ α
΄ λλων,
δεσµευ
΄ ν 2000/60/ΕΚ (1), 96/62/ΕΚ (2), 75/442/ΕΟΚ (3) και
τους υφισταµε΄νους στο΄χους των οδηγιω
΄µβασης OSPAR, της κοινοτικη
΄ς πολιτικη
΄ς για τις χηµικε΄ς ουσι΄ες και
76/769/ΕΟΚ (4), της Συ
΄ αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της …
του κανονισµου
΄ µε τους ΄εµµονους οργανικου
΄ς ρυ
΄πους και την τροποποι΄ηση των οδηγιω
΄ ν 79/117/ΕΟΚ
[σχετικα
και 96/59/ΕΚ] (5).
΄σεις οικολογικη
΄ς σχεδι΄α(11) Θα πρε΄πει, επι΄σης, να δηµιουργηθει΄ συνεκτικο΄ πλαι΄σιο για τις απαιτη
΄ καλει΄ται εποµε΄νως να αρχι΄σει δια
΄ λογο µε τους βασικου
΄ς
σης σε διεθνε΄ς επι΄πεδο. Η Επιτροπη
΄ς εται΄ρους +ο΄πως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνι΄α, η Κι΄να, η Ινδι΄α κ.λπ.+ για να αξιοποιη
΄σει τις
εµπορικου
΄ πτυξης του πλαισι΄ου αυτου
΄.
δυνατο΄τητες ανα
(12) Σκοπο΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας ει΄ναι η επι΄τευξη υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας για το περιβα΄λλον µε΄σω της
αποδοτικο΄τερης χρη΄σης των πο΄ρων απο΄ τα ΠΚΕ, γεγονο΄ς το οποι΄ο τελικα΄ θα ωφελη΄σει τους καταναλωτε΄ς
΄ σιµη ανα΄πτυξη επιβα΄λλει επι΄σης τη δε΄ουσα συνεκτι΄µηση του
και τους λοιπου΄ς τελικου΄ς χρη΄στες. Η βιω
΄ ς και στον κοινωνικο΄ και
αντικτυ΄που που θα ΄εχουν τα µελετω΄µενα µε΄τρα στον τοµε΄α της υγει΄ας, καθω
οικονοµικο΄ τοµε΄α. Η βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης των προϊο΄ντων συµβα΄λλει στην ασφα΄λεια του
ενεργειακου΄ εφοδιασµου΄, πρα΄γµα που αποτελει΄ προϋπο΄θεση για την υγιη΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και,
΄ σιµη ανα΄πτυξη.
κατα΄ συνε΄πεια, για τη βιω
΄ των της κατανα
΄ λωσης στο
(13) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να επιχειρηθει΄ συνεπε΄στερη προσε΄γγιση των θεµα
΄ σιµης ανα
΄ πτυξης. Προς τον σκοπο
΄ αυτο΄ν, η δηµιουργι΄α οδηγου
΄ µε «χρη
΄σιµες
πλαι΄σιο της βιω
΄ θε΄µατα», που θα εκδι΄δεται απο΄ τους εθνικου΄ς και/η
΄ περιφερειακου
΄ς
συµβουλε΄ς για ενεργειακα
΄ς για την διαχει΄ριση του περιβα
΄ λλοντος και θα διανε΄µεται κατα
΄ προτεραιο΄τητα
οργανισµου
΄ δες, θα αποτελε΄σει κατα
΄ λληλο εργαλει΄ο ευαισθητοποι΄ησης των
στις ευρωπαϊκε΄ς οικιακε΄ς µονα
΄ ν ΄οσον αφορα
΄ τη σπατα
΄λη ενεργει΄ας.
καταναλωτω
΄ ρθρο 95, παρα
΄ γραφος 3, της Συνθη
΄κης ορι΄ζει ΄οτι η Επιτροπη
΄ λαµβα
΄ νει ως βα
΄ ση για
(14) Το α
΄ σεις της υψηλο
΄ επι΄πεδο προστασι΄ας του περιβα
΄ λλοντος, λαµβα
΄ νοντας ιδι΄ως υπο΄ψη
τις προτα
΄οσες νε΄ες εξελι΄ξεις βασι΄ζονται σε επιστηµονικα
΄ δεδοµε΄να.
΄ ν και διανοµε΄ων να πληροφορου
΄ν τους καταναλω(15) Ει΄ναι προς το συµφε΄ρον των κατασκευαστω
΄ µε την οικολογικη
΄ προ΄οδο που ΄εχουν πραγµατοποιη
΄σει τα προϊο΄ντα που κατανατε΄ς σχετικα
΄ νουν ενε΄ργεια και να τους παρε΄χουν συµβουλε΄ς για τη φιλικη
΄ προς το περιβα
΄ λλον χρη
΄ση
λω
του προϊο΄ντος.
΄ της προ΄ληψης περιε΄χεται στη Συνθη
΄κη και θα πρε΄πει να τηρει΄ται κατα
΄ την κατα
΄ρτιση
(16) Η αρχη
΄ της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
και εφαρµογη
(17) Η προσε΄γγιση που καθορι΄ζεται στην Πρα΄σινη Βι΄βλο για την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων (6), η οποι΄α
αποτελει΄ σηµαντικη΄ καινοτοµι΄α του ΄εκτου προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον που θεσπι΄στηκε µε την
΄ ν επιπτω
΄ σεων των προϊο΄ντων
απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, αποσκοπει΄ στη µει΄ωση των περιβαλλοντικω
καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς τους. Ο συνυπολογισµο΄ς, στο στα΄διο του σχεδιασµου΄, του περιβαλλοντικου΄ αντικτυ΄που ενο΄ς προϊο΄ντος καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς του µπορει΄ να διευκολυ΄νει
σοβαρα΄ τη βελτι΄ωση του περιβα΄λλοντος µε αποτελεσµατικο΄, σε σχε΄ση µε το κο΄στος του, τρο΄πο. Η επε΄΄ς σε διαδοχικε΄ς γενιε΄ς προϊο΄ντων θα επιτρε΄ψει µακροπρο΄θεσµα
κταση της προσε΄γγισης αυτη
΄ δυναµικου
΄ βελτι΄ωσης. Προς τον σκοπο
΄ αυτο΄ν, οι κατασκευαστε΄ς
την αξιοποι΄ηση του συνολικου
΄ κουν τη βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ ν επιδο΄σεων των προϊο΄ντων τους και αξιολογου
΄ν
επιδιω
΄σεις σχεδιασµου
΄, λαµβα
΄ νοντας υπο
΄ψη τη στα
΄ θµη της τεχνικη΄ς στον τοµε΄α του
εναλλακτικε΄ς λυ
΄ σχεδιασµου
΄. Η επιλογη
΄ συγκεκριµε΄νου προτυ
΄που θα πρε΄πει να εξασφαλι΄ζει
οικολογικου
΄λογη ισορροπι΄α µεταξυ
΄ των διαφο΄ρων περιβαλλοντικω
΄ ν στοιχει΄ων και α
΄λλων συναφω
΄ν
ευ
΄σεις λειτουργικο΄τητας, ποιο΄τητας και επιδο΄σεων, καθω
΄ ς και
΄των, ΄οπως οι τεχνικε΄ς απαιτη
θεµα
΄ ν ζητηµα
΄των, µεταξυ
΄ των οποι΄ων το κο΄στος κατασκευη
΄ς και της δυνατο΄τητας
των οικονοµικω
΄ς νοµοθεσι΄ας.
εµπορι΄ας, τηρουµε΄νης της σχετικη
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 23ης Οκτωβρι΄ου 2000, για τη
(1) Οδηγι΄α 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ς δρα
΄σης στον τοµε΄α της πολιτικη
΄ς των υδα
΄ των (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
θε΄σπιση πλαισι΄ου κοινοτικη
(2) Οδηγι΄α 96/62/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1996, για την εκτι΄µηση και τη διαχει΄ριση της
΄ λλοντος (ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55).
ποιο΄τητας του αε΄ρα του περιβα
΄ ν αποβλη
΄των (ΕΕ L 194 της
(3) Οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 15ης Ιουλι΄ου 1975, περι΄ των στερεω
΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκου
΄
25.7.1975, σ. 39) ΄οπως τροποποιη
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
΄ ν, κανονι(4) Οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιουλι΄ου 1976, περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα
΄ ξεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που αφορου
΄ν περιορισµου
΄ς κυκλοφορι΄ας στην αγορα
΄
στικω
΄σεως µερικω
΄ ν επικινδυ
΄νων ουσιω
΄ ν και παρασκευασµα
΄ των (ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201). Οδηγι΄α
και χρη
΄οπως τροποποιη
΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2004/21/ΕΚ της Επιτροπη
΄ς (ΕΕ L 57 της 25.2.2004, σ. 4).
(5) ΕΕ L …
(6) COM(2001)68 τελικο΄.
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΄ προσε΄γγιση ΄οσον αφορα
΄ την περιβαλλοντικη΄ επι΄δοση· η µει΄ωση των
(18) Ει΄ναι ευκται΄α η συνεκτικη
΄ τιστο περιβαλαερι΄ων θερµοκηπι΄ου µε΄σω ενι΄σχυσης της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης αποτελει΄ πρω
΄σας οδηγι΄ας.
λοντικο΄ στο΄χο στο πλαι΄σιο της παρου
΄ ν ποσοτικω΄ν απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για
(19) Ει΄ναι αναγκαι΄α και δικαιολογηµε΄νη η θε΄σπιση ειδικω
ορισµε΄να προϊο΄ντα η΄ περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς τους, ου΄τως ω΄στε να διασφαλιστει΄ η µει΄ωση του περιβαλλο΄τως αναγκαι΄α η συµβολη
΄ στην
ντικου΄ τους αντικτυ΄που στο ελα΄χιστο. ∆εδοµε΄νου ΄οτι ει΄ναι απολυ
επι΄τευξη του στο΄χου που καθορι΄ζεται στο πρωτο΄κολλο του Κιο΄το της συ΄µβασης πλαισι΄ου των Ηνωµε΄νων
Εθνω΄ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (UNFCCC), που εγκρι΄θηκε µε την απο΄φαση 2002/358/ΕΚ (1), για την
΄ ν των αερι΄ων θερµοκηπι΄ου στην Κοινο΄τητα ΄εως το ΄ετος 2012, καθω
΄ ς και
κατα΄ 8 % µει΄ωση των εκποµπω
΄λαξη της ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης που
περαιτε΄ρω µειω΄σεις µετα΄ το ΄ετος αυτο΄, και µε την επιφυ
΄σα οδηγι΄α, θα πρε΄πει µε΄σα σε δω
΄ δεκα µη
΄νες απο΄ τη θε΄σπιση της οδηγι΄ας
προωθει΄ η παρου
πλαισι΄ου να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στα µε΄τρα που προσφε΄ρουν περισσο΄τερες δυνατο΄τητες µει΄ω΄ν επι΄σης να βοηθη΄σουν στη
σης των αερι΄ων θερµοκηπι΄ου µε χαµηλο΄ κο΄στος. Τε΄τοια µε΄τρα µπορου
΄ σιµη χρη΄ση των πο΄ρων και να συµβα΄λουν σηµαντικα΄ στο δεκαετε΄ς πλαι΄σιο προγραµµα΄των για τη βιω
΄βιω
΄ σιµη ανα΄σιµη παραγωγη΄ και κατανα΄λωση που συµφωνη΄θηκε στην παγκο΄σµια συ΄νοδο κορυφη΄ς για τη βιω
πτυξη, η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε στο Γιοχα΄νεσµπουργκ το Σεπτε΄µβριο του 2002.
΄λωσης ενε΄ργειας συνιστα
΄ σηµαντικο΄ µε΄σο της ευρωπαϊκη
΄ς περιβαλλοντι(20) Η µει΄ωση της κατανα
΄ς πολιτικη
΄ς ΄οπως αυτη
΄ καθορι΄ζεται, π.χ., στο ΕΠΑΚ, κατο΄πιν διαβουλευ
΄σεως µε ΄ολους τους
κη
ενδιαφεροµε΄νους.
΄ταν ευκται΄ο να αναγνωριστει΄ ΄οτι η ολοκληρωµε΄νη πολιτικη
΄ για τα προϊο΄ντα θα πρε΄πει
(21) Θα η
΄ να καθιερω
΄ σει κοινο΄ και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο διαδικασιω
΄ ν για τη θε΄σπιση απαιτη
΄τελικα
΄ς σχεδι΄ασης των δραστηριοτη
΄των που αναλαµβα
΄ νονται στο πλαι΄σιο της ολοσεων οικολογικη
΄ς προϊο΄ντων της Επιτροπη
΄ς, ιδι΄ως ΄οσον αφορα
΄ την προτεραιο΄τητα των
κληρωµε΄νης πολιτικη
΄ τις υποχρεω
΄ σεις σχεδι΄ασης των προϊο΄ντων. Στο
προϊο΄ντων και την προσε΄γγιση ΄οσον αφορα
΄, ωστο΄σο, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του επει΄γοντος χαρακτη΄ρα των µε΄τρων ενεργειακη΄ς
µεταξυ
΄ πρε΄πει να προτει΄νει τον κατα
΄ λογο των προϊο΄ντων που θα εξεταστου
΄ν
απο΄δοσης, η Επιτροπη
΄ ς και το σχετικο΄ χρονοδια
΄ γραµµα.
΄ προτεραιο΄τητα, καθω
κατα
΄ σεις ει΄ναι
(22) Το επι΄πεδο των απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ πρε΄πει να καθοριστει΄ εφο΄σον οι βελτιω
΄ εφικτε΄ς και οικονοµικα
΄ δικαιολογηµε΄νες και εξατοµικευµε΄νες, µε΄σω ανα
΄ λυσης του
τεχνικα
΄κλου ζωη
΄ς και πραγµατοποιου
΄νται σε επι΄πεδο, στο οποι΄ο αντικατοπτρι΄ζουν
κο΄στους του κυ
΄ χιστο κο΄στος του κυ
΄κλου ζωη
΄ς. Η προ΄βλεψη ευελιξι΄ας στη µε΄θοδο καθορισµου΄
ενδεχοµε΄νως το ελα
΄ ν επιδο΄σεων.
του επιπε΄δου των απαιτη΄σεων µπορει΄ να διευκολυ΄νει την ταχει΄α βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ σχουν ενεργα
΄ στην εν λο΄γω τεχνικη΄ ανα
΄λυση. Η
Τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη θα πρε΄πει να συµµετα
΄ς ανα
΄ λυσης απο΄ κατα
΄ λληλο αλλα
΄
΄ ν µε΄τρων απαιτει΄ την πραγµατοποι΄ηση ενδελεχου
θε΄σπιση δεσµευτικω
΄ ρτητο φορε΄α µε΄σω ισορροπηµε΄νων διαβουλευ΄σεων µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, µε διασφα
΄λιση
ανεξα
΄ς των εκπροσω
΄ πων οικονοµικω
΄ ν συµφερο΄ντων, των υπερµα
΄ χων της
της ισο΄ρροπης συµµετοχη
΄ λλοντος και των οργανω
΄ σεων των καταενεργειακη΄ς απο΄δοσης και της προστασι΄ας του περιβα
΄ ν. Οι αναγκαι΄ες τεχνικε΄ς και οικονοµικε΄ς αναλυ
΄σεις θα διεξα
΄γονται απο΄ ανεξα
΄ ρτητο
ναλωτω
΄ πτυξη και τη διαχει΄ριση της γνω
΄ σης και της τεχνογνωσι΄ας που απαιτου
΄νται,
φορε΄α. Για την ανα
΄ µα ειδικω
΄ ν στην οικολογικη
΄ σχεδι΄αση προϊο΄ντων,
θα πρε΄πει να θεσπιστει΄ σε επι΄πεδο ΕΕ σω
΄µενο εν µε΄ρει απο΄ τους πο΄ρους του εκτελεστικου
΄ οργα
΄νου του προγρα
΄ µµατος
χρηµατοδοτου
΄ς Ενε΄ργεια για την Ευρω
΄ πη», που θεσπι΄στηκε µε την οδηγι΄α 2004/20/ΕΚ (2). Οι διαβου«Ευφυη
λευ΄σεις αυτε΄ς ενδε΄χεται να αναδει΄ξουν την ανα΄γκη για σταδιακη΄ θε΄σπιση των απαιτη΄σεων η΄ για λη΄ψη
΄ ν µε΄τρων. Ο καθορισµο΄ς ενδια΄µεσων στο΄χων αυξα΄νει την προβλεψιµο΄τητα της πολιτικη΄ς, επιτρε΄µεταβατικω
πει την προσαρµογη΄ του κυ΄κλου ανα΄πτυξης του προϊο΄ντος και διευκολυ΄νει το µακροπρο΄θεσµο προγραµµατισµο΄ για τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη.
΄ ρες ΄οπως η Ιαπωνι΄α ΄εχουν καθιερω
΄ σει µεγαλο
΄πνοες µεθο΄δους για τον καθορισµο΄ απαιτη
΄(23) Χω
΄ σχεδι΄αση. Προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η µελσεων ενεργειακη΄ς απο΄δοσης στην οικολογικη
΄ ν, η Επιτροπη
΄ θα πρε΄πει να λαµβα
΄΄ ανταγωνιστικο΄τητα των ευρωπαι΄ων κατασκευαστω
λοντικη
΄ προσεκτικα
΄ υπο΄ψη παρο΄µοιες πρωτοβουλι΄ες κατα
΄ τον καθορισµο΄ ειδικω
΄ ν απαιτη
΄σεων
νει πολυ
΄ς.
στο πλαι΄σιο των επιµε΄ρους µε΄τρων εφαρµογη
(1) Απο΄φαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 25ης Απριλι΄ου 2002, για την ε΄γκριση, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαι¨κη΄ς
Κοινο΄τητας, του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το στη Συ΄µβαση-Πλαι΄σιο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς
και την απο΄ κοινου΄ τη΄ρηση των σχετικω΄ν δεσµευ΄σεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1).
΄ς, της 23ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, για την ΄ιδρυση εκτελεστικου
΄ οργανισµου
΄
(2) Απο΄φαση 2004/20/ΕΚ της Επιτροπη
΄ ενε΄ργεια» για τη διαχει΄ριση της κοινοτικη
΄ς
υπο΄ την ονοµασι΄α «Εκτελεστικο΄ς οργανισµο΄ς για την ευφυη
΄ σης στον τοµε΄α της ενε΄ργειας κατ’ εφαρµογη
΄ του κανονισµου
΄ (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ
δρα
L 5 της 9.1.2004, σ. 85).
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΄ ζονται
(24) Εναλλακτικοι΄ τρο΄ποι δρα΄σης, ο΄πως η αυτορρυ΄θµιση απο΄ τη βιοµηχανι΄α, θα πρε΄πει να εξετα
ο΄ταν δρα΄σεις αυτου΄ του ει΄δους ει΄ναι πιθανο΄ν να εξασφαλι΄σουν την επι΄τευξη των στο΄χων πολιτικη΄ς ταχυ΄τερα
΄ ρχουσα η
΄ η προτεινο΄µενη αυτορη΄ µε χαµηλο΄τερο κο΄στος απ’ ο΄,τι οι δεσµευτικε΄ς απαιτη΄σεις. Η υπα
΄θµιση θα υπο
΄κειται εξι΄σου σε ανεξα
΄ ρτητες προκαταρκτικε΄ς µελε΄τες, ΄ελεγχο εκ µε΄ρους των
ρυ
΄ς. Εα΄ν οι δυνα΄µεις της αγορα΄ς δεν
ενδιαφεροµε΄νων και εποπτει΄α στο πλαι΄σιο µε΄τρων εφαρµογη
κινηθου΄ν προς τη σωστη΄ κατευ΄θυνση η΄ µε αποδεκτη΄ ταχυ΄τητα, θα χρειαστει΄ η λη΄ψη νοµοθετικω΄ν µε΄τρων.
΄σα οδηγι΄α πρε΄πει επι΄σης να ευνοη
΄σει την ΄ενταξη της αρχη΄ς του οικολογικου
΄ σχεδια(25) Η παρου
΄ στο πλαι΄σιο των ΜΜΕ και των ΠΜΕ. Η βελτι΄ωση του ελε΄γχου της ενεργειακη΄ς τους
σµου
΄λωσης και η ενσωµα
΄ τωση της περιβαλλοντικη
΄ς δια
΄ στασης στις δραστηριο΄τητες τους
κατανα
΄ν µε΄σω της δηµιουργι΄ας τρα
΄πεζας δεδοµε΄νων σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η τρα
΄θα διευκολυνθου
΄ θα αποτελε΄σει σηµαντικο΄ εργαλει΄ο που θα συµπεριλαµβα
΄ νει, µεταξυ
΄ α
΄ λλων, προ΄πεζα αυτη
΄σεων του κυ
΄κλου ζωη
΄ς των προϊο΄ντων, εξοµοιω
΄ σεις σχετικα
΄ µε τις
τυπα απλοποιηµε΄νων αναλυ
΄ σεις σε κα
΄ θε φα
΄ ση του κυ
΄κλου ζωη
΄ς τους και τις απαιτη
΄σεις του
περιβαλλοντικε΄ς τους επιπτω
΄ σχεδιασµου
΄ που πρε΄πει να λαµβα
΄ νονται κατα
΄ προτεραιο΄τητα υπο΄ψη προκειµε΄νου
οικολογικου
΄ λωση ενε΄ργειας και νερου
΄ και οι ηχητικε΄ς εκποµπε΄ς των προϊο΄ντων
να περιορισθει΄ η κατανα
΄ ν.
αυτω
(26) Τα ΠΚΕ που συνα΄δουν µε τις απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ οι οποι΄ες καθορι΄ζονται στα µε΄τρα εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας πρε΄πει να φε΄ρουν τη ση΄µανση «CE» και συναφη΄ πληροφοριακα΄ στοιχει΄α,
΄
προκειµε΄νου να µπορου΄ν να διατι΄θενται στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και να κυκλοφορου΄ν ελευ΄θερα. Η επιβολη
΄ ν µε΄τρων κατα
΄ τρο΄πο αυστηρο΄ αποτελει΄ προϋπο΄θεση για να διασφαλιστου
΄ν η
εκτελεστικω
΄µβλυνση των περιβαλλοντικω
΄ ν επιπτω
΄ σεων στα ρυθµιζο΄µενα ΠΚΕ και ο θεµιτο΄ς ανταγωνια
΄ τη µε΄λη θα πρε΄πει να συνεργαστου
΄ν µε τους ενδιαφεροµε΄νους στην αποτελεσµασµο΄ς. Τα κρα
΄σταση µηχανισµω
΄ ν εποπτει΄ας της αγορα
΄ ς. Η Επιτροπη
΄ θα πρε΄πει να συντικη΄ και ΄εγκαιρη συ
΄ ξει ΄εκθεση για τη συγκριτικη
΄ αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας των διαδικασιω
΄ν
τα
΄, θα πρε΄πει επι΄σης
΄ς που εφαρµο΄ζουν τα κρα
΄ τη µε΄λη. Στην ΄εκθεση αυτη
εποπτει΄ας της αγορα
΄ µε΄τρα που λαµβα
΄νουν τα κρα
΄ τη µε΄λη καθω
΄ ς και οι
να αναφε΄ρονται ΄ολα τα περιοριστικα
΄ σεις. Η ΄εκθεση θα πρε΄πει να υποβα
΄ λλεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο,
εφαρµοζο΄µενες κυρω
΄λιο και στα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη ανα
΄ διετι΄α.
στο Συµβου
(27) Πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις ενο΄τητες και τους κανο΄νες που προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν
στις οδηγι΄ες τεχνικη΄ς εναρµο΄νισης και που προβλε΄πονται απο΄ την απο΄φαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου,
΄ ν αξιολο΄της 22 Ιουλι΄ου 1993, σχετικα΄ µε τις ενο΄τητες που αφορου΄ν τις δια΄φορες φα΄σεις των διαδικασιω
γησης της πιστο΄τητας και τους κανο΄νες επι΄θεσης και χρη΄σης της ση΄µανσης πιστο΄τητας «CE» (1).
(28) Οι εποπτικε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που µελετα΄ται να ληφθου΄ν
εντο΄ς του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας, προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η επιτη΄ρηση της αγορα΄ς. Η
΄ ν και
συνεργασι΄α αυτη΄ πρε΄πει να αξιοποιει΄ στο µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ βαθµο΄ τα ηλεκτρονικα΄ µε΄σα επικοινωνιω
΄ πληροφοριω
΄ ν πρε΄πει να διευκολυ
΄νεται µε΄σω
τα σχετικα΄ κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα. Η ανταλλαγη
΄θεσης των πληροφοριω
΄ ν στο κοινο΄. Για το σκοπο
΄ αυτο΄, ει΄ναι
κεντρικη΄ς διαχει΄ρισης και δια
΄ ν. Η συσσω
΄ ρευση και αξιολο΄γηση
απαραι΄τητη η τυποποι΄ηση της διαβι΄βασης των πληροφοριω
΄ σεων που συγκεντρω
΄ νονται χα
΄ ρη στις προσπα
΄ θειες οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ των κατατων γνω
΄ ν αποτελει΄ µια απο΄ τις ζωτικε΄ς προστιθε΄µενες αξι΄ες της οδηγι΄ας. Οι αναγκαι΄ες τεχνισκευαστω
΄σεις θα διεξα
΄ γονται απο΄ εµπειρογνω
΄ µονα µη εξαρτω
΄ µενο απο΄ τα
κε΄ς και οικονοµικε΄ς αναλυ
΄ τη δια
΄ ρκεια της ανα
΄ λυσης (ιδι΄ως κατα
΄ την
συµφε΄ροντα των φορε΄ων της βιοµηχανι΄ας. Κατα
΄ λυση κο΄στους κυ
΄κλου ζωη
΄ς) καθω
΄ ς και κατα
΄ τη θε΄σπιση απαιτη
΄σεων θα πραγµατοποιου
΄ανα
΄ πληροφοριω
΄ν
΄σεις. Πρε΄πει να διευκολυνθει΄ η ανταλλαγη
νται διεθνει΄ς συγκριτικε΄ς αξιολογη
΄σεις και επιτευ
΄ξεις κυ
΄κλου ζωη
΄ς. Για την παραγωγη
΄, συσσω
΄ ρευση,
για περιβαλλοντικε΄ς αποδο
΄ρηση των εν λο΄γω γνω
΄ σεων και ικανοτη
΄των, το νεοσυ
΄στατο εκτελεστικο΄
διαχει΄ριση και διατη
΄οργανο για την ΄εξυπνη ενε΄ργεια µπορει΄ να λειτουργη
΄σει ως κε΄ντρο απο΄κτησης των απαιτου΄ σεων και ικανοτη
΄των.
µε΄νων γνω
΄ ρτιση και πληροφο
΄ρηση των µικρω
΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων σε θε΄µατα οικο(29) Για την κατα
΄ σχεδιασµου
΄ θα η
΄ταν σκο΄πιµο να διατεθου
΄ν πο΄ροι απο΄ τον προϋπολογισµο
΄ της ΕΕ και
λογικου
΄ πη (2003-2006)», που θεσπι΄στηκε µε
ιδι΄ως απο΄ το προ΄γραµµα «Έξυπνη Ενε΄ργεια για την Ευρω
΄ ς και πο΄ροι απο΄ τους εθνικου
΄ς προϋπολογισµου
΄ς.
την απο΄φαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ (2), καθω
(1) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 26ης Ιουνι΄ου 2003,
(2) Απο΄φαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ς προγρα
΄ µµατος δρα
΄ σης στο πεδι΄ο της ενε΄ργειας: «Ευφυη
΄ς ενε΄ργεια + Ευρω
΄ πη»
για θε΄σπιση πολυετου
(2003-2006) (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29).
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(30) Ει΄ναι προς το συµφε΄ρον της λειτουργι΄ας της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς να υπα΄ρχουν προ΄τυπα που να ΄εχουν
εναρµονιστει΄ σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Όταν ΄εχουν δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης τα στοιχει΄α ενο΄ς τε΄τοιου προτυ΄που, η συµµο΄ρφωση µε το εν λο΄γω προ΄τυπο πρε΄πει να δηµιουργει΄
τεκµη΄ριο συµµο΄ρφωσης µε τις αντι΄στοιχες απαιτη΄σεις που θεσπι΄ζονται στο µε΄τρο εφαρµογη΄ς το οποι΄ο ΄εχει
εκδοθει΄ βα΄σει της παρου΄σας οδηγι΄ας, αν και πρε΄πει να επιτρε΄πεται η χρη΄ση και α΄λλων µε΄τρων απο΄δειξης της
εν λο΄γω συµµο΄ρφωσης.
(31) Τα εναρµονισµε΄να προ΄τυπα ει΄ναι τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς που εγκρι΄νονται απο΄ τους ευρωπαϊκου΄ς οργανισµου΄ς τυποποι΄ησης, ο΄πως αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 22 Ιουνι΄ου 1998 για την καθιε΄ρωση µιας διαδικασι΄ας πληροφο΄ρησης στον
΄ ν προτυ΄πων και κανονισµω
΄ ν (1), κατο΄πιν εντολω΄ν που δι΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα
τοµε΄α των τεχνικω
µε την εν λο΄γω οδηγι΄α και µε τις γενικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που διε΄πουν τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της
΄ ν αυτω΄ν. Προς το συµφε΄ρον του διεθνου΄ς εµπορι΄ου, πρε΄πει να χρησιµοποιΕπιτροπη΄ς και των οργανισµω
ου΄νται διεθνη΄ προ΄τυπα, ο΄ταν ενδει΄κνυται.
(32) Η παρου΄σα οδηγι΄α συνα΄δει προς τις αρχε΄ς της εφαρµογη΄ς της νε΄ας προσε΄γγισης, που περιγρα΄φονται στο
ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 7ης Μαι΅ου 1985 σχετικα΄ µε νε΄α προσε΄γγιση στον τοµε΄α της τεχνικη΄ς εναρµο΄νισης και της τυποποι΄ησης (2), και της αναφορα΄ς σε εναρµονισµε΄να ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα. Το ψη΄φισµα του
Συµβουλι΄ου της 28 Οκτωβρι΄ου 1999 για το ρο΄λο της τοποποι΄ησης στην Ευρω΄πη (3) συνε΄στησε στην
Επιτροπη΄ να εξετα΄σει εα΄ν η αρχη΄ της νε΄ας προσε΄γγισης θα µπορου΄σε να επεκταθει΄, ως µε΄σο βελτι΄ωσης
και απλου΄στευσης της νοµοθεσι΄ας, και σε τοµει΄ς που δεν καλυ΄πτονται ακο΄µη, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν.
(33) Οι συνε΄ργειες και η συµπληρωµατικο΄τητα αυτη΄ς της οδηγι΄ας µε υπα΄ρχουσες κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις, ο΄πως η
οδηγι΄α 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1992 για την ΄ενδειξη της κατανα΄λωσης ενε΄ρ΄ ν πο΄ρων των οικιακω
΄ ν συσκευω
΄ ν µε την επιση΄µανση και την παροχη΄ οµοιο΄µορφων πληρογειας και λοιπω
΄ ν σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα (4), ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου
φοριω
και του Συµβουλι΄ου, της 17ης Ιουλι΄ου 2000, περι΄ αναθεωρηµε΄νου κοινοτικου΄ συστη΄µατος απονοµη΄ς οικολογικου΄ ση΄µατος (5), ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2422/2001, του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 6ης Νοεµβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε κοινοτικο΄ προ΄γραµµα επιση΄µανσης ενεργειακη΄ς απο΄δοσης
για γραφειακο΄ εξοπλισµο΄ (6), η οδηγι΄α 2002/96/ΕΚ, του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου,
της 27ης Ιανουαρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα ειδω΄ν ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ (7), η
οδηγι΄α 2002/95/ΕΚ, του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιανουαρι΄ου 2003,
σχετικα΄ µε τον περιορισµο΄ της χρη΄σης ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν σε ει΄δη ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄
εξοπλισµου΄ (8), αναµε΄νεται να συµβα΄λουν στην αυ΄ξηση του αντι΄στοιχου αντικτυ΄που τους και στη θε΄σπιση
΄ ν απαιτη΄σεων τις οποι΄ες πρε΄πει να εφαρµο΄ζουν οι κατασκευαστε΄ς.
συνεκτικω
΄µα αποτελει΄ απαραι΄τητο συµπληρωµατικο΄ µε΄τρο της
(34) Η θε΄σπιση οδηγι΄ας για το ενεργειακο΄ ση
οδηγι΄ας για τα ΠΚΕ.
(35) ∆εδοµε΄νου ο΄τι η οδηγι΄α 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαι΅ου 1992 σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις
απο΄δοσης για τους νε΄ους λε΄βητες ζεστου΄ νερου΄ που τροφοδοτου΄νται µε υγρα΄ η΄ αε΄ρια καυ΄σιµα (9), η οδηγι΄α
96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τις
΄ ν ηλεκτρικω
΄ ν ψυγει΄ων, καταψυκτω΄ν και συνδυασµω
΄ν
απαιτη΄σεις για την ενεργειακη΄ απο΄δοση των οικιακω
τους (10) και η οδηγι΄α 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 18ης Σεπτεµβρι΄ου 2000, σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για τα στραγγαλιστικα΄ πηνι΄α που προορι΄ζο΄ ρηση των απαιτη΄σεων ενερνται για τους λαµπτη΄ρες φθορισµου΄ (11) περιε΄χουν η΄δη διατα΄ξεις για την αναθεω
γειακη΄ς απο΄δοσης, αυτε΄ς πρε΄πει να ενταχθου΄ν στο παρο΄ν πλαι΄σιο.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ΕΕ L 204 της 21.07.1998, σ. 37. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
ΕΕ C 141 της 19.5.2000, σ. 1.
ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
ΕΕ L 332 της 12.12.2001, σ. 1.
ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 2003/108/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003,
σ. 106).
ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου
και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50).
ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 36.
ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 33.
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(36) Η οδηγι΄α 92/42/ΕΟΚ προβλε΄πει ΄ενα συ΄στηµα επιση΄µανσης βα΄σει αστε΄ρων προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζονται
µε σαφη΄νεια τα ενεργειακα΄ χαρακτηριστικα΄ των λεβη΄των. Καθω΄ς τα κρα΄τη µε΄λη και η βιοµηχανι΄α συµφωνου΄ν ο΄τι το συ΄στηµα επιση΄µανσης βα΄σει αστε΄ρων αποδει΄χθηκε ο΄τι δεν απε΄δωσε τα αναµενο΄µενα αποτελε΄σµατα, η οδηγι΄α 92/42/ΕΟΚ πρε΄πει να τροποποιηθει΄ αναλο΄γως.
(37) Οι απαιτη΄σεις που θεσπι΄ζονται στην οδηγι΄α 78/170/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Φεβρουαρι΄ου 1978
΄ ρων και την παραγωγη΄ ζεστου΄
περι΄ λειτουργι΄ας των µονα΄δων παραγωγη΄ς θερµο΄τητας για τη θε΄ρµανση χω
΄ ς και περι΄ της µονω΄σεως του δικτυ΄ου διανοµη΄ς
νερου΄ σε υπα΄ρχοντα και σε νε΄α µη βιοµηχανικα΄ κτι΄ρια καθω
ζεστου΄ νερου΄ οικιακη΄ς χρη΄σεως στα νε΄α µη βιοµηχανικα΄ κτι΄ρια (1) ΄εχουν εκτοπιστει΄ απο΄ τις διατα΄ξεις της
οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ, της οδηγι΄ας 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Ιουνι΄ου 1990 για την προσε΄γ΄ ν σχετικα΄ µε τις συσκευε΄ς αερι΄ου (2) και της οδηγι΄ας 2002/91/ΕΚ
γιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 2002 για την ενεργειακη΄ απο΄δοση των κτιρι΄ων (3). Κατα΄ συνε΄πεια, η οδηγι΄α 78/170/ΕΟΚ πρε΄πει να καταργηθει΄.
(38) Η οδηγι΄α 86/594/ΕΟΚ της 1ης ∆εκεµβρι΄ου 1986 που αφορα΄ τον αερο΄φερτο θο΄ρυβο που εκπε΄µπουν οι
οικιακε΄ς συσκευε΄ς (4) καθορι΄ζει τους ο΄ρους υπο΄ τους οποι΄ους τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να απαιτη΄σουν τη
΄ ν σχετικα΄ µε το θο΄ρυβο που εκπε΄µπουν αυτε΄ς οι συσκευε΄ς και προβλε΄πει µια διαδηµοσι΄ευση πληροφοριω
δικασι΄α για τον προσδιορισµο΄ του επιπε΄δου του θορυ΄βου. Για σκοπου΄ς εναρµο΄νισης, οι εκποµπε΄ς θορυ΄βου
πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται σε µια ολοκληρωµε΄νη αξιολο΄γηση των περιβαλλοντικω΄ν επιδο΄σεων. Εφο΄σον η
παρου΄σα οδηγι΄α προβλε΄πει µια τε΄τοια ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση, η οδηγι΄α 86/594/ΕΟΚ πρε΄πει να καταργηθει΄.
(39) Τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας πρε΄πει να ληφθου΄ν συ΄µφωνα µε την
απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 28 Ιουνι΄ου 1999 για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των
΄
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (5). Για να ενθαρρυνθει΄ η αποτελεσµατικη
εκτελεστικω
΄ των ενδιαφεροµε΄νων µερω
΄ ν, πρε΄πει να καθοριστει΄ διαδικασι΄α συµβουλευτικη
΄ς επισυµµετοχη
΄ς παρα
΄ λληλα προς τη διαδικασι΄α επιτροπολογι΄ας. Ως προ΄τυπο δυ
΄ναται να ληφθει΄ η διατροπη
΄ς, της 10ης Νοεµβρι΄ου 2000, για
δικασι΄α που προβλε΄πει η απο΄φαση 2000/730/ΕΚ της Επιτροπη
΄ς ση
΄µανσης της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης και του εσωτεριτη θε΄σπιση του συµβουλι΄ου οικολογικη
΄ κανονισµου
΄ του (6).
κου
΄ν
(40) Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να καθορι΄σουν τις ποινε΄ς που θα επιβα΄λλονται σε περι΄πτωση παρα΄βασης των εθνικω
διατα΄ξεων που θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα οδηγι΄α. Οι ποινε΄ς αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς.
΄ ριο που απαιτει΄ται για τη διενε΄ργεια της ορθη
΄ς διαδικασι΄ας
(41) ∆εδοµε΄νου ΄οτι το χρονικο΄ περιθω
΄τητας, ενδε΄χεται να ει΄ναι υπερβολικα
΄ µεγα
΄ λο σε συ
΄γκριση µε τον
για τη διακρι΄βωση της πιστο
΄θως απο΄ τη δια
΄θεση ενο΄ς προϊο΄ντος στην αγορα
΄ µε΄χρι την τελικη
΄
χρο΄νο που µεσολαβει΄ συνη
΄ ληση
΄ του στον χρη
΄στη, τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς θα πρε΄πει να περιλαµβα
΄ νουν διατα
΄ξεις που θα
πω
΄τη µε΄λη τη δυνατο΄τητα να επιβα
΄λουν κυρω
΄ σεις ανα
΄ λογες προς το επι΄πεδο
παρε΄χουν στα κρα
΄σεις και την ποσο
΄τητα των µη συµµορµη συµµο΄ρφωσης των προϊο΄ντων στις νοµικε΄ς απαιτη
΄ αγορα
΄ , πριν οι κρατικε΄ς αρχε΄ς θεσπι΄σουν
φουµε΄νων ΠΚΕ που διατι΄θενται στην κοινοτικη
΄ς σχετικα
΄ µε τη δια
΄ θεση στην αγορα
΄.
περιορισµου
(42) Εφο΄σον οι στο΄χοι της προτεινο΄µενη δρα΄σης, δηλαδη΄ η διασφα΄λιση της λειτουργι΄ας της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς
΄ ν επιδο΄σεων απο΄ τα προϊο΄µε τη θε΄σπιση της απαι΄τησης για επι΄τευξη κατα΄λληλου επιπε΄δου περιβαλλοντικω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και δυ΄νανται συνεπω
΄ ς, λο΄γω των διαστα΄ντα, ει΄ναι αδυ΄νατον να επιτευχθου΄ν επαρκω
σεων η΄ των αποτελεσµα΄των τους, να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να
λα΄βει µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την
αρχη΄ της αναλογικο΄τητας του ΄ιδιου α΄ρθρου, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.
΄ Κοινοβουλι΄ου να παρακολουθει΄ +ιδιαι΄(43) Πρε΄πει να διασφαλισθει΄ το δικαι΄ωµα του Ευρωπαϊκου
΄ τη συναπο΄φαση αλλα
΄ και σε α
΄λλους τεχνικου
΄ς τοµει΄ς της νοµοθεσι΄ας+ την εφαρτερα κατα
΄ της παρου
΄σας οδηγι΄ας στο πλαι΄σιο της επιτροπολογι΄ας µε΄σω εκτελεστικω
΄ ν µε΄τρων. Ο
µογη
΄ κλησης που ΄εχει στη δια
΄ θεση
΄ του το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο ΄οπως εγγρα
΄ φεται
µηχανισµο΄ς ανα
΄γµατος, ει΄ναι ευπρο΄σδεκτος ως λογικο΄ς συµβιβασµο΄ς µεταξυ
΄ αποτελεσµατιστο σχε΄διο Συντα
΄ ελε΄γχου.
κο΄τητας και δηµοκρατικου
(1) ΕΕ L 52 της 23.2.1978, σ. 32. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 82/885/ΕΟΚ (ΕΕ L 378 της 31.12.1982,
σ. 19).
(2) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 15. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(4) ΕΕ L 344 της 6.12.1986, σ. 24. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 36).
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 24.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Αντικει΄µενο και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν πτυχω
΄ ν στο σχεδιασµο΄ και την
Η παρου΄σα οδηγι΄α καθορι΄ζει το πλαι΄σιο για την ΄ενταξη των περιβαλλοντικω
΄χο τη βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης των προϊο΄ντων,
ανα΄πτυξη των προϊο΄ντων, µε πρωταρχικο΄ στο
΄ νουν ενε΄ργεια στην εσωτερικη΄
προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προϊο΄ντων που καταναλω
αγορα΄.
΄ νουν ενε΄ργεια τα
Προβλε΄πει τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων τις οποι΄ες πρε΄πει να πληρου΄ν τα προϊο΄ντα που καταναλω
οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς, για να µπορου΄ν τα εν λο΄γω προϊο΄ντα να διατι΄θενται στην αγορα΄.
΄ σιµη ανα΄πτυξη αυξα΄νοντας την ασφα΄λεια του ενεργειακου΄ εφοδιασµου΄ και επιδιω
΄ κοντας
Συµβα΄λλει στη βιω
υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος.
΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας θα µπορει΄ να επεκταθει΄ στο µε΄λλον, προκειµε΄νου να
Το πεδι΄ο εφαρµογη
΄ψει τα χερσαι΄α, θαλα΄σσια και εναε΄ρια µε΄σα µεταφορα΄ς προσω΄πων η΄ εµπορευµα΄των.
καλυ

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθοι ορισµοι΄:
1)

΄ νει ενε΄ργεια (ΠΚΕ)»: προϊο΄ν που εξαρτα΄ται απο΄ κατανα΄λωση ενε΄ργειας (ηλεκτρικη΄
«προϊο΄ν που καταναλω
΄ σιµα καυ΄σιµα) για να λειτουργη΄σει συ΄µφωνα µε τη χρη΄ση για την οποι΄α προενε΄ργεια, ορυκτα΄ και ανανεω
΄ ς και προϊο΄ν που χρησιµοποιει΄ται για την παραγωγη΄, τη µεταφορα΄ και τη µε΄τρηση τε΄τοιας
ορι΄ζεται, καθω
ενε΄ργειας, περιλαµβανοµε΄νων των εξαρτηµα΄των που προορι΄ζονται να ενσωµατωθου΄ν σε ΠΚΕ και τα οποι΄α
διατι΄θενται στην αγορα΄ ως µεµονωµε΄να εξαρτη΄µατα για τελικου΄ς χρη΄στες, οι περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις των
οποι΄ων µπορου΄ν να αξιολογηθου΄ν µε ανεξα΄ρτητο τρο΄πο·

2)

«κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α και υποµονα΄δες συναρµολο΄γησης»: εξαρτη΄µατα που προορι΄ζονται να ενσωµατω΄ ν και των ενδια
΄ µεσων προϊο΄ντων και τα οποι΄α δεν
θου΄ν σε ΠΚΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των υλικω
διατι΄θενται στην αγορα΄ ως µεµονωµε΄να εξαρτη΄µατα για τελικου΄ς χρη΄στες η΄ οι περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις
των οποι΄ων δεν µπορου΄ν να αξιολογηθου΄ν µε ανεξα΄ρτητο τρο΄πο·

3)

«µε΄τρα εφαρµογη΄ς»: µε΄τρα που εκδι΄δονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα οδηγι΄α και τα οποι΄α θεσπι΄ζουν απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την επι΄τευξη του στο΄χου της παρου΄σας οδηγι΄ας για
τα ΠΚΕ η΄ για κα΄ποιες περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς τους·

4)

΄ ανανεω΄ τη φορα΄, ενο΄ς ΠΚΕ στην κοινοτικη΄ αγορα΄, ως νε΄ου η
«δια΄θεση στην αγορα΄»: κυκλοφορι΄α, για πρω
µε΄νου προϊο΄ντος, µε στο΄χο τη διανοµη΄ η΄ τη χρη΄ση του στην Κοινο΄τητα ει΄τε ΄εναντι αντιτι΄µου ει΄τε δωρεα΄ν·

5)

΄ τη χρη΄ση στην κοινοτικη
΄ αγορα
΄ απο΄ τον τελικο΄ χρη
΄στη προϊο΄ντος
«θε΄ση σε λειτουργι΄α»: η πρω
΄ νει ενε΄ργεια, για το στο΄χο για τον οποι΄ο προορι΄ζεται·
που καταναλω

6)

«κατασκευαστη΄ς»: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που ει΄ναι υπευ΄θυνο για τη συµµο΄ρφωση ενο΄ς ΠΚΕ µε την
παρου΄σα οδηγι΄α, ενο΄ψει της δια΄θεση΄ς του στην αγορα΄ µε τη δικη΄ του επωνυµι΄α η΄ το δικο΄ του ση΄µα η΄ για
δικη΄ του χρη΄ση·

7)

«εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπος»: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο εγκατεστηµε΄νο στην Κοινο΄τητα, το
οποι΄ο, αφου΄ οριστει΄ ρητα΄ απο΄ τον κατασκευαστη΄, ενεργει΄ για λογαριασµο΄ του και στο οποι΄ο µπορου΄ν να
απευθυνθου΄ν δια΄φορες αρχε΄ς και οργανισµοι΄ στην Κοινο΄τητα αντι΄ για τον κατασκευαστη΄ σε σχε΄ση µε τις
΄ σεις που υπε΄χει ο κατασκευαστη΄ς βα΄σει της παρου΄σας οδηγι΄ας·
υποχρεω

8)

΄ θε φυσικο΄ η
΄ νοµικο΄ προ΄σωπο εγκατεστηµε΄νο στην Κοινο΄τητα που διαθε΄τει
«εισαγωγε΄ας»: κα
΄ τη φορα
΄ ΄ενα ΠΚΕ στην αγορα
΄, εφο΄σον ο κατασκευαστη
΄ς δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος
για πρω
΄ ρχει εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπος·
στην Κοινο΄τητα και δεν υπα

9)

΄ ρτητος οργανισµο΄ς κοινοποι΄ησης»: µο΄νιµος οργανισµο΄ς πραγµατογνωµοσυ
΄νης, οριζο΄µε«ανεξα
΄ρτητος απο΄ τα εµπλεκο΄µενα οικονοµικα
΄ συµφε΄ροντα,
νος απο΄ τις κρατικε΄ς αρχε΄ς και ανεξα
΄ ελε΄γχων προς ΄οφελος τρι΄των για προϊο΄ντα η
΄ τοµει΄ς προϊο΄επιφορτισµε΄νος µε τη διεξαγωγη
΄ ΄ενα εκτελεστικο΄ µε΄τρο·
ντων που αφορα
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C 104 E/328

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

10) «υλικα΄»: πρω΄τες υ΄λες, ενδια΄µεσα προϊο΄ντα και βοηθητικα΄ υλικα΄·
΄ ν που µετουσιω
΄ νουν τις απαιτη΄σεις τις οποι΄ες πρε΄πει να
11) «σχεδιασµο΄ς προϊο΄ντος»: το συ΄νολο των διαδικασιω
πληροι΄ το προϊο΄ν απο΄ απο΄ψεως νοµικη΄ς, τεχνικη΄ς, ασφαλει΄ας, λειτουργι΄ας, αγορα΄ς η΄ α΄λλης σε τεχνικε΄ς
προδιαγραφε΄ς ενο΄ς ΠΚΕ·
΄θε φα
΄ ση του κυ
΄κλου ζωη
΄ς του, που
12) «περιβαλλοντικη΄ πτυχη΄»: στοιχει΄ο η΄ λειτουργι΄α ενο΄ς ΠΚΕ σε κα
µπορει΄ να αλληλεπιδρα΄σει µε το περιβα΄λλον·
13) «περιβαλλοντικο΄ς αντι΄κτυπος»: κα΄θε αρνητικη΄ µεταβολη΄ στο περιβα΄λλον η οποι΄α προκυ΄πτει εξ ολοκλη΄ρου η΄
΄ποτε φα
΄ση του κυ
΄κλου ζωη
΄ς του·
εν µε΄ρει απο΄ ΠΚΕ σε οιαδη
΄ πρω
΄ των υλω
΄ν
14) «κυ΄κλος ζωη΄ς»: τα διαδοχικα΄ και αλληλοσυνδεο΄µενα στα΄δια ενο΄ς ΠΚΕ, απο΄ την εξαγωγη
ως την τελικη΄ δια΄θεση΄ του·
΄σης του·
15) «τε΄λος ζωη΄ς»: η κατα΄σταση ενο΄ς ΠΚΕ το οποι΄ο ΄εχει φτα΄σει στο τε΄λος της χρη
16) «επαναχρησιµοποι΄ηση»: κα΄θε ενε΄ργεια µε την οποι΄α ΄ενα ΠΚΕ η΄ εξαρτη΄µατα΄ του, που ΄εχουν φτα΄σει στο τε΄λος
της πρω΄της χρη΄σης τους, χρησιµοποιου΄νται για τον ΄διο
ι
σκοπο΄ για τον οποι΄ο σχεδια΄στηκαν, περιλαµβανοµε΄νης της συνεχου΄ς χρη΄σης ενο΄ς ΠΚΕ, το οποι΄ο επιστρε΄φεται σε σηµει΄α συλλογη΄ς, διανοµει΄ς, οργανισµου΄ς
΄ ς και η επαναχρησιµοποι΄ηση ενο΄ς ΠΚΕ µετα΄ την ανακαι΄νιση΄ του·
ανακυ΄κλωσης η΄ κατασκευαστε΄ς, καθω
17) «ανακυ΄κλωση»: η επανεπεξεργασι΄α στα πλαι΄σια µιας διαδικασι΄ας παραγωγη΄ς αποβλη΄των για τον αρχικο΄
σκοπο΄ η΄ για α΄λλους σκοπου΄ς, ο΄χι ο΄µως για την ανα΄κτηση ενε΄ργειας. Ο ο΄ρος «ανα΄κτηση ενε΄ργειας» σηµαι΄νει
τη χρη΄ση καυ΄σιµων αποβλη΄των ως µε΄σου παραγωγη΄ς ενε΄ργειας µε΄σω της α΄µεσης καυ΄σης µε η΄ χωρι΄ς α΄λλα
απο΄βλητα αλλα΄ µε ανα΄κτηση της θερµο΄τητας·
18) «ανα΄κτηση»: κα΄θε εφαρµοστε΄α ενε΄ργεια που προβλε΄πεται στο Παρα΄ρτηµα II B της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·
19) «απο΄βλητο»: κα΄θε ουσι΄α η΄ αντικει΄µενο των κατηγοριω΄ν που ορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ την οποι΄α ο κα΄τοχος απορρι΄πτει η΄ προτι΄θεται η΄ υποχρεου΄ται να απορρι΄ψει·
20) «οικολογικο΄ προφι΄λ»: περιγραφη΄, συ΄µφωνα µε το µε΄τρο εφαρµογη΄ς που ισχυ΄ει για το ΠΚΕ, των εισροω΄ν και
΄ των υλω΄ν, των ενδια΄µεσων προϊο΄ντων, των εκποµπω
΄ν
εκροω΄ν περιλαµβανοµε΄νων, κατα΄ περι΄πτωση, των πρω
και των αποβλη΄των που συνδε΄ονται µε ΄ενα ΠΚΕ καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς του και που ει΄ναι
σηµαντικε΄ς απο΄ την α΄ποψη του περιβαλλοντικου΄ αντικτυ΄που του και εκφρα΄ζονται σε υλικε΄ς ποσο΄τητες οι
οποι΄ες µπορου΄ν να µετρηθου΄ν·
΄νολο των επιπτω
΄ σεω
΄ ν του στο περιβα
΄ λλον µε΄σω του
21) «περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις» του ΠΚΕ: το συ
΄κλου ζωη
΄ς του·
κυ
΄ ν επιδο΄σεων»: η διαδικασι΄α βελτι΄ωσης των εν γε΄νει περιβαλλοντικω
΄ ν επιδο΄22) «βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ση κριτη΄ριο αξιολο΄γησης οικολογικου
΄
΄ ν γενεω΄ν του, µε βα
σεων ενο΄ς ΠΚΕ, κατα΄ τη δια΄ρκεια διαδοχικω
΄, αν και ο΄χι κατ’ ανα΄γκην για ο΄λες τις περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς του προϊο΄ντος ταυτοχρο΄νως·
σχεδιασµου
΄ριο αξιολο΄γησης οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ προϊο΄ντος» σηµαι΄νει ΄οτι λαµβα
΄ νεται ως σηµει΄ο
23) «κριτη
΄ ς η τελευται΄α λε΄ξη της τεχνολογι΄ας στον τοµε΄α του οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄, ειδικω
΄ς
αναφορα
΄νται διεθνη
΄ κριτη΄ρια αξιολο΄απο΄ περιβαλλοντικη΄ς απο΄ψεως. Εφο΄σον απαιτει΄ται, χρησιµοποιου
γησης, ιδι΄ως στην περι΄πτωση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης·
΄ ν πτυχω
΄ ν στο σχεδιασµο΄ του προϊο΄24) «οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς»: η συστηµατικη΄ ΄ενταξη των περιβαλλοντικω
΄ ν επιδο΄σεων του ΠΚΕ καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου
ντος, µε στο΄χο τη βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
ζωη΄ς του·
25) «απαι΄τηση οικολογικου΄ σχεδιασµου΄»: κα΄θε απαι΄τηση που αφορα΄ ΠΚΕ η΄ το σχεδιασµο΄ ΠΚΕ, σκοπο΄ς της
΄ πληροφοριω
΄ ν για τις περιβαλλοοποι΄ας ει΄ναι η βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω΄ν του επιδο΄σεων. Η παροχη
΄ νει την απαι΄τηση αυτη
΄·
ντικε΄ς πτυχε΄ς ενο΄ς ΠΚΕ συµπληρω
26) «γενικη΄ απαι΄τηση οικολογικου΄ σχεδιασµου΄»: κα΄θε απαι΄τηση οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ που βασι΄ζεται στο
οικολογικο΄ προφι΄λ συνολικα΄ και που δεν θε΄τει οριακε΄ς τιµε΄ς για συγκεκριµε΄νες περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς·
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27) «ειδικη΄ απαι΄τηση οικολογικου΄ σχεδιασµου΄»: µια ποσοτικοποιηµε΄νη και µετρη΄σιµη απαι΄τηση οικολογικου΄
σχεδιασµου΄ που αφορα΄ µια συγκεκριµε΄νη περιβαλλοντικη΄ πτυχη΄ ενο΄ς ΠΚΕ, ο΄πως η κατανα΄λωση ενε΄ργειας
κατα΄ τη χρη΄ση, υπολογιζο΄µενη για µια δεδοµε΄νη µονα΄δα απο΄δοσης (ε΄ργου)·
28) «εναρµονισµε΄νο προ΄τυπο»: τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ που εκδι΄δεται απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ τυποποι΄ησης
βα΄σει εντολη΄ς της Επιτροπη΄ς, συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που καθορι΄ζονται στην οδηγι΄α 98/34/ΕΚ, µε
σκοπο΄ τη θε΄σπιση µιας ευρωπαϊκη΄ς απαι΄τησης, η συµµο΄ρφωση µε την οποι΄α δεν ει΄ναι υποχρεωτικη΄.
΄ χιστο κο΄στος κυ
΄κλου ζωη
΄ς»: το α
΄ θροισµα της τιµη
΄ς αγορα
΄ ς συν τα υπολογισµε΄να λειτουρ29) «ελα
΄ ΄εξοδα κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια της συνη
΄θως αναµενο΄µενης δια
΄ ρκειας ζωη
΄ς του ΠΚΕ·
γικα

Άρθρο 3
΄ρηση της αγορα
΄ς
Επιτη
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν ο΄λα τα κατα΄λληλα µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ο΄τι τα ΠΚΕ που καλυ΄πτονται απο΄ µε΄τρα
΄ απο΄ εθελοντικε΄ς συµφωνι΄ες κατα
΄ το α
΄ ρθρο 16, µπορου΄ν να διατι΄θενται στην αγορα΄ και να
εφαρµογη΄ς η
τι΄θενται σε λειτουργι΄α µο΄νο εα΄ν συνα΄δουν µε τα εν λο΄γω µε΄τρα.
΄ τη µε΄λη ορι΄ζουν τις αρµο΄διες για την εφαρµογη
΄ της παρου
΄σας οδηγι΄ας αρχε΄ς.
Τα κρα
΄ν ω
΄ στε οι αρχε΄ς αυτε΄ς να διαθε΄τουν και να µπορου
΄ν να ασκη
΄σουν τις αναγκαι΄ες εξουσι΄ες
Μεριµνου
΄ βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα που ανατι΄θενται σε αυτε΄ς δυνα
΄ µει της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
για να λα
΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τα καθη΄κοντα, τις εξουσι΄ες και τις οργανωτικε΄ς ρυθµι΄σεις των αρµοδι΄ων
Τα κρα
΄ ν που θα µπορου
΄ν:
αρχω
΄ νουν, ακο΄µη και µετα
΄ τη δια
΄ θεση των ΠΚΕ στην αγορα
΄ , τους κατα
΄λληλους ελε΄γχους
(i) να οργανω
΄οσον αφορα
΄ τη συµµο
΄ρφωση τους, σε επαρκη
΄ κλι΄µακα, και να υποχρεω
΄ νουν τον κατασκευαστη
΄
΄ τον εισαγωγε΄α να ανακαλει΄ απο΄ την αγορα
΄ ΄οσα προϊο΄ντα δεν συµµορφω
΄ νονται προς τη νοµοη
θεσι΄α,
΄ν την παροχη
΄ ΄ολων των αναγκαι΄ων πληροφοριω
΄ ν απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, ΄οπως
(ii) να ζητου
΄ς η
΄ οι εθελοντικε΄ς συµφωνι΄ες,
ορι΄ζουν τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ νουν δει΄γµατα των προϊο΄ντων και να τα υποβα
΄ λουν στους ελε΄γχους πιστο΄τητας.
(iii) να λαµβα
΄ τη µε΄λη τηρου
΄ν ενη
΄µερη την Επιτροπη
΄ και, εφο΄σον απαιτει΄ται, η Επιτροπη
΄ διαβιβα
΄ ζει τις
Τα κρα
΄ λλα κρα
΄ τη µε΄λη.
πληροφορι΄ες αυτε΄ς στα α
΄ τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι παρε΄χεται στους καταναλωτε΄ς και στα α
΄ λλα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη
Τα κρα
΄ λουν καταγγελι΄ες στις αρµο΄διες αρχε΄ς σχετικα
΄ µε τη συµµο΄ρφωση των προϊο΄η ευκαιρι΄α να υποβα
΄ρησης και ελε΄γχου των αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν. Τα κρα
΄ τη µε΄λη ενηµεντων και τις δραστηριο΄τητες επιτη
΄ νουν ενεργα
΄ τους καταναλωτε΄ς και τα α
΄ λλα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη σχετικα
΄ µε τις διαδικασι΄ες που
ρω
΄εχουν θεσπιστει΄ προς τον σκοπο
΄ αυτο΄.

Άρθρο 4
Ση΄µανση και δη΄λωση συµµο΄ρφωσης
1.
Πριν απο΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ενο΄ς ΠΚΕ που καλυ΄πτεται απο΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς, πρε΄πει να τοποθετει΄ται
΄νται οι προϋποθε΄σεις του παραρτη
΄µατος ΙΙΙ, και να
στο προϊο΄ν η ση΄µανση πιστο΄τητας CE, εφο΄σον πληρου
εκδι΄δεται δη΄λωση συµµο΄ρφωσης, µε την οποι΄α ο κατασκευαστη΄ς η΄ ο εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπο΄ς του δια΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς.
΄ νει ο΄τι το ΠΚΕ πληροι΄ ο΄λες τις οικει΄ες απαιτη
σφαλι΄ζει και δηλω
΄ ν ο κατασκευαστη
΄ς δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα και δεν υπα
΄ ρχει εξουσιοδοτηµε΄νος
Εα
΄θυνος να διασφαλι΄σει ΄οτι υπα
΄ ρχει ανα
΄ λογη δη
΄λωση συµµο
΄ραντιπρο΄σωπος, ο εισαγωγε΄ας ει΄ναι υπευ
΄ σεις.
φωσης και ΄οτι πληροι΄ ΄ολες τις νοµικε΄ς υποχρεω
2.

Η ση΄µανση πιστο΄τητας ΕΚ αποτελει΄ται απο΄ τα αρχικα΄ «CE», ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα III.

3.

Η δη΄λωση συµµο΄ρφωσης περιλαµβα΄νει τα στοιχει΄α που ορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα V.
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4.
Η τοποθε΄τηση στο ΠΚΕ σηµα΄των που ενδε΄χεται να παραπλανη΄σουν του χρη΄στες ως προς την ΄εννοια η΄ τη
µορφη΄ της ση΄µανσης CE απαγορευ΄εται.
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να απαιτη΄σουν οι πληροφορι΄ες που πρε΄πει να παρε΄χονται συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 3
΄ σσα (-ες) τους, ο΄ταν το ΠΚΕ φθα΄σει στον
του παραρτη΄µατος Ι να ει΄ναι διατυπωµε΄νες στην (στις) επι΄σηµη (-ες) γλω
΄ ν σε µι΄α η΄ περισσο΄τετελικο΄ χρη΄στη. Τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πουν επι΄σης την παροχη΄ των εν λο΄γω πληροφοριω
ρες α΄λλες κοινοτικε΄ς γλω΄σσες.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ του πρω΄του εδαφι΄ου, τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν ιδι΄ως υπο΄ψη:
α)

΄ ν µε εναρµονισµε΄να συ΄µβολα η΄ αναγνωρισµε΄νους κωδικου΄ς η΄ α΄λλα
τη δυνατο΄τητα παροχη΄ς των πληροφοριω
µε΄τρα·

β)

΄ ν που προβλε΄πεται να χρησιµοποιη΄σουν το ΠΚΕ και τη φυ΄ση των προς παροχη΄ πληροτο ει΄δος των χρηστω
΄ ν.
φοριω

Άρθρο 5
Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
΄ν περιβαλλοντικα
΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη δεν δηµιουργου΄ν κανε΄να εµπο΄διο, για λο΄γους απαιτη΄σεων που αφορου
΄µατα που διε΄πονται απο΄ τα ισχυ
΄οντα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς, στη δια΄θεση στην αγορα΄ και/η΄ στη θε΄ση σε
ζητη
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρλειτουργι΄α στο ΄εδαφο΄ς τους ενο΄ς ΠΚΕ που συνα΄δει µε ο΄λες τις οικει΄ες απαιτη
µογη΄ς και φε΄ρει τη ση΄µανση CE συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη δεν εµποδι΄ζουν την παρουσι΄αση, π.χ. σε εµπορικε΄ς εκθε΄σεις και επιδει΄ξεις, ΠΚΕ τα οποι΄α δεν
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τα προϊο΄ντα φε΄ρουν ορατη΄
συνα΄δουν µε τις απαιτη
΄ενδειξη απο΄ την οποι΄α προκυ΄πτει σαφω
΄ ς η µη συµµο΄ρφωση΄ τους καθω΄ς και το γεγονο΄ς ο΄τι δεν ει΄ναι διαθε΄σιµα
΄σεις αυτε΄ς.
΄ ληση ΄εως ο΄του συµµορφωθου΄ν µε τις απαιτη
για πω

Άρθρο 6
Περιορισµο΄ς της δια΄θεσης στην αγορα΄
΄ νει ο΄τι ΄ενα ΠΚΕ που φε΄ρει την αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 4 ση΄µανση CE και
1.
Όταν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος διαπιστω
΄σεις του
χρησιµοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη χρη΄ση για την οποι΄α προορι΄ζεται δεν συνα΄δει µε ο΄λες τις απαιτη
σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς και/η΄ ο΄τι η ση΄µανση CE ΄εχει τεθει΄ παρα΄τυπα, ο κατασκευαστη΄ς η΄ ο εξουσιοδοτηµε΄΄σεις του σχετικου΄
νος αντιπρο΄σωπο΄ς του υποχρεου΄ται να εξασφαλι΄σει τη συµµο΄ρφωση του ΠΚΕ µε τις απαιτη
µε΄τρου εφαρµογη΄ς και/η΄ µε τη ση΄µανση CE και να θε΄σει τε΄ρµα στην παρα΄βαση συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που θε΄τει
το κρα΄τος µε΄λος.
΄ σεις, η αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να απαγορευ
΄ει την α
΄ µεση πω
΄ ληση του προϊο΄ντος
Σε ειδικε΄ς περιπτω
΄ τους µε΄λους η
΄ του συνο΄λου της ΕΕ, µε΄χρις ΄οτου αποκατασταθει΄ η συµµο΄ρφωση.
στο ΄εδαφος του κρα
΄ ν ο κατασκευαστη
΄ς δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα και δεν υπα
΄ ρχει εξουσιοδοτηµε΄νος
Εα
΄σεις
΄σει το ΠΚΕ συµβατο΄ µε τις απαιτη
αντιπρο΄σωπος, ο εισαγωγε΄ας ει΄ναι υποχρεωµε΄νος να καταστη
΄ µε΄τρου εφαρµογη
΄ς.
του σχετικου
Αν η µη συµµο΄ρφωση συνεχιστει΄, το κρα΄τος µε΄λος περιορι΄ζει η απαγορευ΄ει τη δια΄θεση του επι΄µαχου ΠΚΕ στην
αγορα΄ η΄ διασφαλι΄ζει την απο΄συρση΄ του απο΄ αυτη΄ν.
2.
Κα΄θε απο΄φαση που λαµβα΄νεται απο΄ κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα µε την παρου΄σα οδηγι΄α και η οποι΄α περιορι΄ζει
τη δια΄θεση στην αγορα΄ και/η΄ τη θε΄ση σε λειτουργι΄α ενο΄ς ΠΚΕ πρε΄πει να αναφε΄ρει µε ακρι΄βεια τους λο΄γους στους
οποι΄ους βασι΄ζεται.
΄ νεται για τα ΄ενδικα
Η εν λο΄γω απο΄φαση κοινοποιει΄ται αµε΄σως στον ενδιαφερο΄µενο, ο οποι΄ος συγχρο΄νως ενηµερω
βοηθη΄µατα που ΄εχει στη δια΄θεση΄ του βα΄σει των νο΄µων που ισχυ΄ουν στο οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος και για τις προθεσµι΄ες εντο΄ς των οποι΄ων πρε΄πει να ασκη΄σει τα εν λο΄γω ΄ενδικα βοηθη΄µατα.
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΄ νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη για τη λη΄ψη οποιουδη΄ποτε
3.
Το κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
µε΄τρου αναφερο΄µενου στην παρα΄γραφο 1, αναφε΄ροντας τους σχετικου΄ς λο΄γους και ιδι΄ως διευκρινι΄ζοντας αν η µη
συµµο΄ρφωση οφει΄λεται:
α)

στη µη πλη΄ρωση των απαιτη΄σεων του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς·

β)

στην εσφαλµε΄νη εφαρµογη΄ των εναρµονισµε΄νων προτυ΄πων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 2·

γ)

σε κενα΄ των εναρµονισµε΄νων προτυ΄πων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 2.

4.
Η Επιτροπη΄ αρχι΄ζει αµε΄σως διαβουλευ΄σεις µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, δυ΄ναται δε να ζητη΄σει τεχνικε΄ς συµ΄ µονες.
βουλε΄ς απο΄ ανεξα΄ρτητους εξωτερικου΄ς εµπειρογνω
΄ νει
Όταν, µετα΄ απο΄ τις διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι το µε΄τρο ει΄ναι δικαιολογηµε΄νο, ενηµερω
αµε΄σως σχετικα΄ το κρα΄τος µε΄λος το οποι΄ο ανε΄λαβε την πρωτοβουλι΄α και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
΄ νει αµε΄σως σχετικα΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
Εα΄ν η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι το µε΄τρο δεν ει΄ναι δικαιολογηµε΄νο, ενηµερω
΄ το εδα΄φιο της παραγρα΄φου 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου
5.
Όταν η απο΄φαση για την οποι΄α γι΄νεται λο΄γος στο πρω
βασι΄ζεται σε κενο΄ των εναρµονισµε΄νων προτυ΄πων, η Επιτροπη΄ δροµολογει΄ αµε΄σως τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο
΄ νει συγχρο΄νως την επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
α΄ρθρο 9, παρα΄γραφοι 2, 3 και 4. Η Επιτροπη΄ ενηµερω
21, παρα΄γραφος 1.
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς, φε΄ρει
6.
Εφο΄σον ΠΚΕ, το οποι΄ο δεν συνα΄δει µε ο΄λες τις οικει΄ες απαιτη
τη ση΄µανση CE, το οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει τα κατα΄λληλα µε΄τρα κατα΄ του κατασκευαστη΄ η΄ του εξουσιο΄ του εισαγωγε΄α που το διε΄θεσε στην κοιδοτηµε΄νου αντιπροσω΄που του που τοποθε΄τησε τη ση΄µανση CE η
΄ αγορα
΄ και ενηµερω
΄ νει σχετικα΄ την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
νοτικη
7.
Τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εγγυηθου΄ν, ο΄ταν αυτο΄ δικαιολογει΄ται,
΄ τη
΄ ν που παρε΄χονται κατα΄ τη δια΄ρκεια αυτη΄ς της διαδικασι΄ας. Τα κρα
τον απο΄ρρητο χειρισµο΄ των πληροφοριω
΄ πληροφορου
΄ν το κοινο΄ σχετικα
΄ µε επιβεβαιωµε΄νες περιπτω
΄ σεις µη συµµο΄ρφωµε΄λη και η Επιτροπη
σης.
8.

Οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε το παρο΄ν α΄ρθρο δηµοσιοποιου΄νται.

Η γνω΄µη της Επιτροπη΄ς για τις αποφα΄σεις αυτε΄ς δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 7
Αξιολο΄γηση πιστο΄τητας
1.
Πριν απο΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ενο΄ς ΠΚΕ που καλυ΄πτεται απο΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς, ο κατασκευαστη΄ς
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου
διενεργει΄ αξιολο΄γηση σχετικα΄ µε τη συµµο΄ρφωση του ΠΚΕ µε ο΄λες τις οικει΄ες απαιτη
εφαρµογη΄ς.
2.
Οι διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας διευκρινι΄ζονται απο΄ τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς και απο΄ τον εσωτε΄ για τον οποι΄ο γι΄νεται λο΄γος στο παρα΄ρτηµα V. Οι διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της
ρικο΄ ΄ελεγχο σχεδιασµου
΄ν να προβλε΄πουν επαπιστο΄τητας της ενο΄τητας Β που περιγρα΄φονται στην απο΄φαση 93/465/ΕΟΚ, µπορου
΄θευση η
΄ να καθορι΄ζονται µεταξυ
΄α
΄λλων ενοτη
΄των, και πρε΄πει να ει΄ναι δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νες.
λη
΄τητας προβλε΄πει ΄οτι οι δηλω
΄ σεις περιβαλλοντικη
΄ς επι΄δοσης
Η διαδικασι΄α αξιολο΄γησης της πιστο
΄ λλονται στις σχετικε΄ς αρχε΄ς συ
΄µφωνα µε τις απαιτη
΄σεις περι΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ που
υποβα
΄ς
ορι΄ζονται στα µε΄τρα εφαρµογη
΄το τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς ορι΄ζουν προ΄τυπα ΄εντυπα δηλω
΄ σεως για τα σχετικα
΄ στοιχει΄α, τα δε
Προς του
΄ τη µε΄λη ορι΄ζουν τους φορει΄ς που επιφορτι΄ζονται µε την παραλαβη΄ αυτω
΄ ν των στοιχει΄ων σε
κρα
΄ τους µε΄λους και/η
΄ Κοινο΄τητας.
επι΄πεδο κρα
΄ αρχη
΄ πρε΄πει να αναφε΄ρει αυτοµα
΄ τως σε ΄ενα ανεξα
΄ρτητο οργανισµο΄ πιστοποι΄ησης
3.
Η ελεγκτικη
΄ποτε ΠΚΕ για το οποι΄ο υπα
΄ ρχουν σοβαρε΄ς αµφιβολι΄ες ΄οσον αφορα
΄ τη συµµο
΄ρφωση
΄ του προς
οιοδη
΄σεις που ορι΄ζουν τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς.
τις απαιτη
΄ ζει την τεκµηριωµε΄νη γνωµοδο
΄τηση
΄ του προκειµε΄νου
Ο οργανισµο΄ς πιστοποι΄ησης πρε΄πει να διαβιβα
΄ στασης που πρε΄΄ρχει, αν χρειαστει΄, δυνατο΄τητα ΄εγκαιρης αξιολο΄γησης των µε΄τρων αποκατα
να υπα
΄ν.
πει να ληφθου
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4.
Μετα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ενο΄ς ΠΚΕ που καλυ΄πτεται απο΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς, ο κατασκευαστη΄ς η΄ ο
΄ ρησης, επι΄
εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπο΄ς του διατηρει΄ στη δια΄θεση των κρατω΄ν µελω΄ν, για διενε΄ργεια επιθεω
χρονικο΄ δια΄στηµα 10 ετω΄ν µετα΄ την κατασκευη΄ του τελευται΄ου ΠΚΕ, ο΄λα τα σχετικα΄ ΄εγγραφα που αφορου΄ν τη
΄ ς και τις δηλω
΄ σεις συµµο΄ρφωσης που εκδο΄θηκαν.
διενεργηθει΄σα αξιολο΄γηση πιστο΄τητας, καθω
΄ ν µετα΄ την παραλαβη΄ σχετικου΄ αιτη΄µατος απο΄ την αρµο΄δια
Τα σχετικα΄ ΄εγγραφα προσκοµι΄ζονται εντο΄ς 10 ηµερω
αρχη΄ κρα΄τους µε΄λους.
5.
Εφο΄σον ο κατασκευαστη΄ς δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα και δεν υπα΄ρχει εξουσιοδοτηµε΄νος
αντιπρο΄σωπο΄ς του, η υποχρε΄ωση εγγυ΄ησης ο΄τι το ΠΚΕ που διατι΄θεται στην αγορα΄ συνα΄δει µε τις απαιτη΄σεις
του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς βαρυ΄νει τον εισαγωγε΄α.
6.
Τα ΄εγγραφα που αφορου΄ν την αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας και τη δη΄λωση συµµο΄ρφωσης για τις οποι΄ες
γι΄νεται λο΄γος στο α΄ρθρο 4 πρε΄πει να συντα΄σσονται σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας.
Άρθρο 8
Τεκµη΄ριο συµµο΄ρφωσης
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεωρου΄ν ο΄τι τα ΠΚΕ που φε΄ρουν την αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 4 ση΄µανση CE συνα΄δουν µε
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς.
τις οικει΄ες απαιτη
2.
Τα ΠΚΕ για τα οποι΄α ΄εχουν εφαρµοστει΄ εναρµονισµε΄να προ΄τυπα, οι αριθµοι΄ αναφορα΄ς των οποι΄ων ΄εχουν
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, τεκµαι΄ρεται ο΄τι συνα΄δουν µε ο΄λες τις οικει΄ες
΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς στο οποι΄ο αναφε΄ρονται τα εν λο΄γω προ΄τυπα.
απαιτη
3.
Τα ΠΚΕ στα οποι΄α ΄εχει απονεµηθει΄ το οικολογικο΄ ση΄µα συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000
τεκµαι΄ρεται ο΄τι συνα΄δουν µε τις απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς, εφο΄σον οι
εν λο΄γω απαιτη΄σεις καλυ΄πτονται απο΄ το οικολογικο΄ ση΄µα.
Άρθρο 9
Εναρµονισµε΄να προ΄τυπα
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν για τη λη΄ψη των κατα΄λληλων µε΄τρων ω΄στε να καθι΄σταται δυνατη΄ η διαβου΄λευση
µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη σε εθνικο΄ επι΄πεδο σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α κατα΄ρτισης και παρακολου΄θησης των
΄ πρε΄πει να περιλαµβα
΄ νει την ενεργο΄ στη
΄ριξη και τη χρηµατοδο΄τηση
αναγνωρισµε΄νων προτυ΄πων. Αυτο
΄ λληλης συµµετοχη
΄ς των ενδιαφεροµε΄νων οµα
΄ δων, και ειδικο΄τερα των οργανω
΄ σεων της
της κατα
΄ ν, σε εθνικο΄ επι΄πεδο.
κοινωνι΄ας των πολιτω
2.
Όταν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος η΄ η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι τα εναρµονισµε΄να προ΄τυπα, η εφαρµογη΄ των οποι΄ων
΄σεις ενο΄ς σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς, δεν ικανοποιου΄ν πλη΄ρως τις
θεωρει΄ται ο΄τι ικανοποιει΄ τις ειδικε΄ς απαιτη
΄σεις, το οικει΄ο κρα΄τος µε΄λος η΄ η Επιτροπη΄ ενηµερω
΄ νει σχετικα΄ τη µο΄νιµη επιτροπη΄ που συστα΄εν λο΄γω απαιτη
θηκε µε το α΄ρθρο 5 της οδηγι΄ας 98/34/ΕΚ, αναφε΄ροντας τους σχετικου΄ς λο΄γους.
Η µο΄νιµη επιτροπη΄ διατυπω΄νει τη γνω΄µη της το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν.
3.
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της µο΄νιµης επιτροπη΄ς, η Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει να δηµοσιευ΄σει, να µη
΄ ν εναρµονιδηµοσιευ΄σει, να δηµοσιευ΄σει µε περιορισµο΄, να διατηρη΄σει η΄ να αποσυ΄ρει τις αναφορε΄ς των σχετικω
σµε΄νων προτυ΄πων στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
΄ νει τον οικει΄ο ευρωπαϊκο΄ οργανισµο΄ τυποποι΄ησης και, αν χρεια΄ζεται, εκδι΄δει νε΄α εντολη΄
4.
Η Επιτροπη΄ ενηµερω
΄ ρηση των σχετικω
΄ ν εναρµονισµε΄νων προτυ΄πων.
µε σκοπο΄ την αναθεω
Άρθρο 10
Απαιτη΄σεις για τα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α και τις υποµονα΄δες συναρµολο΄γησης
΄ ν στοιχει΄ων η΄
Συ΄µφωνα µε τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε οι κατασκευαστε΄ς κατασκευαστικω
΄ ν που χρησιµοποιου΄ν το καταυποµονα΄δων συναρµολο΄γησης ΠΚΕ να παρε΄χουν, αιτη΄σει α΄λλων κατασκευαστω
σκευαστικο΄ στοιχει΄ο η΄ την υποµονα΄δα συναρµολο΄γησης σε ΠΚΕ καλυπτο΄µενο απο΄ µε΄τρο εφαρµογη΄ς, ο΄λες τις
πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται για την κατα΄ρτιση του οικολογικου΄ προφι΄λ του ΠΚΕ.
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΄ των, κατασκευαστικω
΄ ν στοιΤα µε΄τρα εφαρµογη΄ς δυ΄νανται να απαιτου΄ν απο΄ τους κατασκευαστε΄ς εξαρτηµα
΄ δων συναρµολο΄γησης ΠΚΕ να παρε΄χουν στους κατασκευαστε΄ς ΠΚΕ πληροφορι΄ες για
χει΄ων και υποµονα
΄ των, κατασκευαστικω
΄ ν στοιχει΄ων η΄ υποµονα΄δων συναρµολο΄γησης που παρα΄την υλικη΄ συ΄νθεση των εξαρτηµα
γουν και για την ενε΄ργεια και/η΄ τους πο΄ρους που αυτα΄ καταναλω΄νουν και, ο΄που ει΄ναι διαθε΄σιµα, τα αποτελε΄΄ ν αξιολογη΄σεων και/η΄ περιπτωσιολογικω
΄ ν µελετω΄ν αναφορα΄ς που σχετι΄ζονται µε τη χρη΄ση
σµατα περιβαλλοντικω
΄των, κατασκευαστικω
΄ ν εξαρτηµα
΄ ν στοιχει΄ων η΄ υποµονα΄δων συναρµολο΄γησης µετα΄ το
και διαχει΄ριση των σχετικω
τε΄λος της ζωη΄ς τους.

Άρθρο 11
΄ν
∆ιοικητικη΄ συνεργασι΄α και ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.

Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν τις αρµο΄διες για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας αρχε΄ς.

Ενθαρρυ΄νουν τις εν λο΄γω αρχε΄ς να συνεργα΄ζονται µεταξυ΄ τους και να παρε΄χουν η µι΄α στην α΄λλη πληροφορι΄ες,
ου΄τως ω΄στε να διευκολυ΄νεται η εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας.
΄ ν πρε΄πει να αξιοποιου΄ν στο µε΄γιστο δυνατο΄ βαθµο΄ τα
Η διοικητικη΄ συνεργασι΄α και η ανταλλαγη΄ πληροφοριω
ηλεκτρονικα΄ µε΄σα επικοινωνι΄ας και δυ΄νανται να υποστηρι΄ζονται απο΄ σχετικα΄ κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα.
΄ρτητη αξιολο΄γηση των πληροφοριω
΄ ν, ο εκτελεστικο΄ς φορε΄ας του προγρα
΄ µµατος «ΈξυΓια την ανεξα
΄ πη (2003-2006)» ορι΄ζει εµπειρογνω
΄ µονες και τι΄θενται στη δια
΄ θεση
΄ του,
πνη ενε΄ργεια για την Ευρω
΄ αυτο΄ν, οι αναγκαι΄οι χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι.
προς τον σκοπο
΄τη µε΄λη δηµιουργου
΄ν δι΄κτυο βα
΄ σεων δεδοµε΄νων προσπελα
΄ σιµο στο κοινο΄, το οποι΄ο, µεταξυ
΄
Τα κρα
΄λλων, περιλαµβα
΄ νει και απλοποιηµε΄να προ΄τυπα ανα
΄λυσης των κυ
΄κλων ζωη
΄ς προϊο΄ντων, θετικε΄ς
α
΄ σεις περιβαλλοντικη
΄ς επι΄πτωσης για κα
΄ θε φα
΄ ση του κυ
΄κλου ζωη
΄ς και τις απαιτη
΄σεις οικοπροσοµοιω
΄ σχεδιασµου
΄ που πρε΄πει να λαµβα
΄ νονται κατα
΄ προτεραιο΄τητα υπο
΄ψη προκειµε΄νου να µειωλογικου
΄ λωση ενε΄ργειας και υ
΄δατος, καθω
΄ ς και η ηχορρυ
΄πανση που προκαλου
΄ν τα προϊο΄ντα
θει΄ η κατανα
΄.
αυτα
΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν, ιδι΄ως µε την ενι΄σχυση των δικτυ
΄ων και δοµω
΄ ν παροχη
΄ς βοη
΄θειας, την
Τα κρα
΄ ρρυνση των ΜΜΕ και των πολυ
΄ µικρω
΄ ν εταιρειω
΄ ν να υιοθετη
΄σουν η
΄δη απο΄ το στα
΄ διο της
ενθα
΄ στε να υπα
΄ ρχει συνεχη
΄ς βελτι΄ωση της
΄ ς υγιη
΄ προσε΄γγιση, ου
΄τως ω
σχεδι΄ασης, µια περιβαλλοντικω
΄ς σχεδι΄ασης και να προβλεφθει΄ η ανα
΄γκη µελλοντικη
΄ς ευρωπαϊκη
΄ς νοµοθεσι΄ας.
οικολογικη
΄ τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι οι ΜΜΕ διαθε΄τουν τους αναγκαι΄ους πο΄ρους προσαρµογη
΄ς
2.
Τα κρα
΄ριξη αυτη
΄ προβλε΄πει, για παρα
΄ δειγµα, λυ
΄σεις σχεδιασµου
΄
στον οικολογικο΄ σχεδιασµο΄. Η υποστη
΄ στοιχει΄α για την υποστη
΄ριξη λυ
΄σεων ανασχεδιασµου
΄, κατα
΄ ρτισης και τεχνογνωσι΄ας,
προϊο΄ντων η
΄ µορφη
΄.
σε προσιτη
΄ρφωσης, τα κρα
΄τη µε΄λη ορι΄ζουν
3.
Για την εκ µε΄ρους τρι΄του πιστοποι΄ηση της αξιολο΄γησης συµµο
΄ ρτητους φορει΄ς πιστοποι΄ησης µε εµπειρογνω
΄ µονες, κατα
΄ τις διατα
΄ ξεις του α
΄ρθρου 7.
ανεξα
΄ πληροφοριω
΄ ν σχετικα
΄ µε τις περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις
4.
Πρε΄πει να προβλε΄πεται η ανταλλαγη
΄ κατασκευαστω
΄ ν και αρχω
΄ ν και µεταξυ
΄ αρχω
΄ ν. Οι πληροφορι΄ες υφι΄στανται
των προϊο΄ντων µεταξυ
΄ και τι΄θενται υπο΄ δηµο΄σιο ΄ελεγχο υπο
΄ ευ
΄χρηστη µορφη
΄.
διεργασι΄α κεντρικα
΄το τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς ορι΄ζουν προ΄τυπα ΄εντυπα αναφορα
΄ ς για τα σχετικα
΄ στοιχει΄α, τα δε
Προς του
΄ τη µε΄λη ορι΄ζουν τους φορει΄ς που επιφορτι΄ζονται µε την παραλαβη΄ αυτω
΄ ν των στοιχει΄ων σε
κρα
΄ τους µε΄λους και/η
΄ Κοινο΄τητας.
επι΄πεδο κρα
΄ ν µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω΄ν
5.
Οι προδιαγραφε΄ς και η δοµη΄ της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
αποφασι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 21, παρα΄γραφος 2.
΄ χρηµατοδο΄τηση προβλε΄πεται για τη δηµιουργι΄α δικτυ
΄ου υποστη
΄ριξης της ενεργειακη΄ς
6.
Ειδικη
απο΄δοσης.
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Άρθρο 12
Με΄τρα για τις ΜΜΕ-ΠΜΕ
΄ν προς τις διατα
΄ ξεις της
1.
Προκειµε΄νου να δοθει΄ η ευκαιρι΄α στις ΜΜΕ-ΠΜΕ να συµµορφωθου
΄σας οδηγι΄ας, η Επιτροπη
΄ οργανω
΄ νει µια βα
΄ ση δεδοµε΄νων προσιτη
΄ στο κοινο΄, στην οποι΄α µποπαρου
΄ν να συµπεριλαµβα
΄ νονται, µεταξυ
΄ α
΄ λλων, απλοποιηµε΄να προ΄τυπα ανα
΄ λυσης του κυ
΄κλου ζωη
΄ς
ρου
΄ σεις σχετικα
΄ µε τον θετικο΄ περιβαλλοντικο΄ αντι΄κτυπο για κα
΄θε φα
΄ ση του
των προϊο΄ντων, εξοµοιω
΄κλου ζωη
΄ς του προϊο΄ντος και οι απαιτη
΄σεις οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ που πρε΄πει να λαµβα
΄νονται
κυ
΄ προτεραιο΄τητα υπο΄ψη προκειµε΄νου να µειω
΄ νεται η κατανα
΄ λωση ενε΄ργειας και νερου
΄ και οι
κατα
΄ ν.
ηχητικε΄ς εκποµπε΄ς των προϊο΄ντων αυτω
΄τη µε΄λη µεριµνου
΄ν, ιδι΄ως µε΄σω της ενι΄σχυσης των δικτυ
΄ων και δοµω
΄ ν στη
΄ριξης, για την
2.
Τα κρα
΄ ρρυνση των ΜΜΕ-ΠΜΕ να αναπτυ
΄σσουν την περιβαλλοντικη΄ δια
΄ σταση, και του
΄το η
΄δη απο΄ την
ενθα
΄ ση του σχεδιασµου
΄ του προϊο΄ντος, και να προσαρµο΄ζονται στις µελλοντικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς ρυθµι΄φα
σεις.

Άρθρο 13
΄ν
Ενηµε΄ρωση των καταναλωτω
΄ στε οι καταναλωτε΄ς οικολογικω
΄ ς σχεδιασµε΄1.
Οι κατασκευαστε΄ς και οι διανοµει΄ς φροντι΄ζουν ω
΄ νουν, µε τη µορφη
΄ που θεωρου
΄ν κατα
΄ λ΄ νουν ενε΄ργεια, να λαµβα
νων προϊο΄ντων, τα οποι΄α καταναλω
΄ µε:
ληλη, τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες σχετικα
΄ σεις του προϊο΄ντος στο περιβα
΄ λλον καθ’ ΄ολη τη δια
΄ ρκεια της ζωη
΄ς του·
α) τις επιπτω
΄ χαρακτηριστικα
΄ του προϊο΄ντος και τα πλεονεκτη
΄µατα του οικολογικου
΄ σχεδιαβ) τα οικολογικα
΄·
σµου
΄ς χρη
΄σης του προϊο΄ντος στη µει΄ωση της κατανα
΄ λωσης ενε΄ργειας·
γ) τον ρο΄λο της διαρκου
΄ τη µε΄λη σε συνεργασι΄α µε τους εθνικου
΄ς και/η
΄ περιφερειακου΄ς οργανισµου
΄ς για τη
2.
Τα κρα
΄λλοντος, ενθαρρυ΄νουν την ΄εκδοση οδηγου
΄ µε «χρη
΄σιµες συµβουλε΄ς για ενερδιαχει΄ριση του περιβα
΄ προτεραιο΄τητα για τις ευρωπαϊκε΄ς οικιακε΄ς µονα
΄ δες.
΄ θε΄µατα», που προορι΄ζεται κατα
γειακα

Άρθρο 14
Με΄τρα εφαρµογη΄ς
΄µφωνα µε τις
΄ ντας κατα΄ τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 21, παρα΄γραφος 2, και συ
1.
Η Επιτροπη΄, ενεργω
κοινοτικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς προτεραιο΄τητες, ΄οπως αυτε΄ς που καθορι΄ζονται µε την απο΄φαση αριθ.
΄µβαση
1600/2002/ΕΚ, την οδηγι΄α 2000/60/ΕΚ, την οδηγι΄α 96/62/ΕΚ, την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ, τη Συ
΄ λλες σχετικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς νοµοθεσι΄ες και στρατηγικε΄ς της ΕΕ, και λαµβα
΄ νοντας
OSPAR και α
΄µβασης πλαισι΄ου των
υπο΄ψη τον στο΄χο που τε΄θηκε µε το Πρωτο΄κολλο του Κυο΄το στο πλαι΄σιο της συ
΄ ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (UNFCCC), θεσπι΄ζει µε΄τρα εφαρµογη΄ς, εφο΄σον
Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ουν τα ακο΄λουθα κριτη΄ρια:
ισχυ
α)

ο΄σον αφορα΄ την επιλογη΄ του προς κα΄λυψη ΠΚΕ:
i)

΄ ν συναλλαγω
΄ ν·
το ΠΚΕ πρε΄πει να αντιπροσωπευ΄ει σηµαντικο΄ ο΄γκο πωλη΄σεων και εµπορικω

ii)

το ΠΚΕ πρε΄πει να ΄εχει σηµαντικο΄ περιβαλλοντικο΄ αντι΄κτυπο·

iii) το ΠΚΕ πρε΄πει να παρουσια΄ζει σηµαντικε΄ς δυνατο΄τητες βελτι΄ωσης ο΄σον αφορα΄ τον περιβαλλοντικο΄ του
αντι΄κτυπο·
β)

΄οσον αφορα΄ το περιεχο΄µενο του µε΄τρου:
i)

πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο πλη΄ρης κυ΄κλος ζωη΄ς του προϊο΄ντος·

ii)

οι επιδο΄σεις του προϊο΄ντος, απο΄ την πλευρα΄ του χρη΄στη, δεν πρε΄πει να επηρεα΄ζονται σηµαντικα΄·

iii) δεν πρε΄πει να επηρεα΄ζονται αρνητικα΄ η υγει΄α και η ασφα΄λεια·
iv) δεν πρε΄πει να υπα΄ρχει σηµαντικο΄ς αρνητικο΄ς αντι΄κτυπος στους καταναλωτε΄ς ιδι΄ως δε ο΄σον αφορα΄ την
προσιτη΄ τιµη΄ και το κο΄στος του κυ΄κλου ζωη΄ς του προϊο΄ντος·

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν η Επιτροπη
΄ ΄εχει βα
΄σιµους λο΄γους να µην εγκρι΄νει µε΄τρα εφαρµογη
΄ς, λ.χ. λο΄γω της υ
΄παρ2.
Εα
΄ ν συµφωνιω
΄ ν µε τις οποι΄ες εξασφαλι΄ζεται η επι΄τευξη των στο΄χων πολιτικη
΄ς ταχυ
΄ξης εθελοντικω
΄ µε χαµηλο΄τερο κο΄στος απ’ ΄ο,τι οι δεσµευτικε΄ς απαιτη
΄σεις, αιτιολογει΄ δεο΄ντως την απο΄φαση
΄
τερα η
΄ στο Συµβου
΄λιο και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο.
της αυτη
3.

Τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς θεσπι΄ζουν ειδικε΄ς απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα II.

΄µφωνα µε το παρα
΄ ρτηµα Ι, πε΄ρα απο΄ τις
Θεσπι΄ζονται γενικε΄ς απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄, συ
΄σεις, ιδι΄ως ΄οπου αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητο για την επι΄τευξη των στο
΄χων της οικοδο
΄µησης
ειδικε΄ς απαιτη
΄ σης και την το΄νωση της καινοτοµι΄ας.
γνω
΄ς
4.
Τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς περιλαµβα΄νουν τα στοιχει΄α του παραρτη΄µατος VI και καθορι΄ζουν ποσοτικου
΄θευσης εκ µε΄ρους τρι΄των, συµπεριλαµβανοµε΄νου και του
στο΄χους για τα επι΄πεδα τυχαι΄ας επαλη
΄ τον προϊο΄ντων που θα ελεγχθου
΄ν, καθω
΄ ς και διατα
΄ ξεις σχετικα
΄ µε την τακτικη΄ υποβολη
΄
ποσοστου
΄ σχετικα
΄ µε τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς. Το ποσοστο
΄
΄ τη µε΄λη προς την Επιτροπη
εκθε΄σεων απο΄ τα κρα
΄ν σε δοκιµε΄ς καθορι΄ζεται ανα
΄ λογα µε τη θε΄ση των προϊο΄ντων
των προϊο΄ντων που θα υποβληθου
΄.
στην αγορα
΄ς υπο΄κεινται κα
΄ θε τρι΄α χρο΄νια σε αναθεω
΄ ρηση και, αν χρειαστει΄, προσαρ5.
Τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ προ΄οδο.
µο΄ζονται στην τεχνολογικη
΄ την κατα
΄ρτιση των προδιαγραφω
΄ ν, η Ευρωπαϊκη
΄ Επιτροπη
΄ χρησιµοποιει΄ την συσσωρευ6.
Κατα
΄µανσης σε επι΄πεδο ΕΕ.
µε΄νη τεχνογνωσι΄α στον τοµε΄α της ση

Άρθρο 15
΄ σης
Προ΄γραµµα δρα
΄ ν απο΄ την ΄εγκριση της παρου
΄σας οδηγι΄ας, και συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α
΄ρθρου
Εντο΄ς 12 µηνω
΄ θεσπι΄ζει µε΄τρα εφαρµογη
΄ς τουλα
΄ χιστον για τα προϊο΄ντα που το Ευρωπαϊκο΄ Προ΄21, η Επιτροπη
΄ ΄εχει εξακριβω
΄σει ΄οτι παρε΄χουν µεγα
΄ λες δυνατο΄τητες αποτεγραµµα για την Κλιµατικη΄ Μεταβολη
΄ς απο΄ απο΄ψεως κο΄στους µει΄ωσης των εκποµπω
΄ ν αερι΄ων του θερµοκηπι΄ου, ΄οπως ο εξοπλιλεσµατικη
΄ς ζεστου
΄ νερου
΄, τα συστη
΄µατα ηλεκτρικω
΄ ν κινητη
΄ρων, τα συστη
΄µατα
σµο΄ς θε΄ρµανσης και παραγωγη
΄ το΄σο του οικιακου
΄ ΄οσο και του τριτογενου
΄ς τοµε΄α, οι οικιακε΄ς συσκευε΄ς, ο γραφειακο΄ς
φωτισµου
΄ς το΄σο του οικιακου
΄ ΄οσο και του τριτογενου
΄ς τοµε΄α, οι καταναλωτικε΄ς ηλεκτρονικε΄ς
εξοπλισµο
΄µατα θε΄ρµανσης, αερισµου
΄ και κλιµατισµου
΄.
συσκευε΄ς, τα συστη
΄σας οδηγι΄ας, η Επιτροπη
΄ καταρτι΄ζει χωριστο΄ εκτελεΕντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄ την ΄εγκριση της παρου
΄ τη µει΄ωση της ενεργειακη΄ς απω
΄ λειας ΄ολων των προϊο΄ντων σε λειτουργι΄α
στικο΄ µε΄τρο που αφορα
΄ν, ως γενικη
΄ αρχη
΄,
αναµονη΄ς. Για τα προϊο΄ντα τεχνολογι΄ας της πληροφορι΄ας και των επικοινωνιω
΄ λωση σε λειτουργι΄α αναµονη
΄ς.
πρε΄πει να εξαλειφθει΄ η κατανα
΄ ΄εχει βα
΄σιµους λο΄γους να µην εγκρι΄νει εκτελεστικα
΄ µε΄τρα, λ.χ. λο΄γω της υ
΄παρξης
΄ ν η Επιτροπη
Εα
΄ ν συµφωνιω
΄ ν µε τις οποι΄ες εξασφαλι΄ζεται η επι΄τευξη των στο΄χων πολιτικη
΄ς ταχυ
΄τερα η
΄
εθελοντικω
΄σεις, αιτιολογει΄ δεο΄ντως την απο΄φαση
΄ της
µε χαµηλο΄τερο κο΄στος απ’ ΄ο,τι οι δεσµευτικε΄ς απαιτη
΄ στο Συµβου
΄λιο και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο.
αυτη
΄σεων µε την επιτροπη
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ που ιδρυ
΄εται µε το α
΄ρθρο 20, η
Κατο΄πιν διαβουλευ
΄, λαµβα
΄νοντας υπο
΄ψη τον συνολικο΄ περιβαλλοντικο΄ αντι΄κτυπο, καθορι΄ζει για την επο΄µενη
Επιτροπη
΄ σης που περιε΄χει ενδεικτικο΄ κατα
΄ λογο οµα
΄ δων προϊο΄ντων που αποτελου
΄ν
τριετι΄α προ΄γραµµα δρα
΄ς και τον υποβα
΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοπροτεραιο΄τητα για την ΄εγκριση των µε΄τρων εφαρµογη
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο. Ο κατα
΄ λογος προσαρµο΄ζεται περιοδικω
΄ ς απο΄ την Επιτροπη
΄ κατο΄πιν διαβου
΄λευσης µε την επιτροπη
΄ που εµφαι΄νεται στο α
΄ ρθρο 21.
βου
΄ υποβα
΄λλει ανα
΄ πενταετι΄α στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο ΄εκθεση, που
Η Επιτροπη
΄ σεις που εφαρµο΄ζονται τα εκτελεστικα
΄
περιε΄χει τα αποτελε΄σµατα που ΄εχουν επιτευχθει΄ στις περιπτω
΄ σεις που εφαρµο΄ζονται οι εθελοντικε΄ς συµφωνι΄ες µε τις βιοµηχανι΄ες.
µε΄τρα και στις περιπτω
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Άρθρο 16
΄θµιση
Αυτορρυ
΄ρχουσες εθελοντικε΄ς συµφωνι΄ες η
΄ α
΄λλα προταθε΄ντα µε΄τρα αυτορρυ
΄θµισης υπο
΄κεινται σε
Οι υπα
΄ρη ΄ελεγχο απο΄ την επιτροπη
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ µε τη βοη
΄θεια αναλυτικω
΄ ν µελετω
΄ ν,
πλη
΄τως ω
΄ στε να καθοριστει΄ εα
΄ ν ει΄ναι ικανα
΄ να επιτυ
΄χουν τα επιδιωκο΄µενα αποτελε΄σµατα + συµπεου
΄ ν υποβοριλαµβανοµε΄νων του επιπε΄δου φιλοδοξι΄ας τους, των τεθε΄ντων στο΄χων και των διαδικασιω
΄ς εκθε΄σεων και αναθεω
΄ ρησης, πε΄ραν των ελαχι΄στων κριτηρι΄ων επιλεξιµο΄τητας που καθορι΄ζονται
λη
΄ ρτηµα VΙΙα.
µε το παρα

Άρθρο 17
Υπα΄ρχοντα µε΄τρα εφαρµογη΄ς
Οι οδηγι΄ες 92/42/ΕΟΚ, 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ θεωρου΄νται ως µε΄τρα εφαρµογη΄ς, κατα΄ την ΄εννοια της
παρου΄σας οδηγι΄ας, για τους οικιακου΄ς λε΄βητες ζεστου΄ νερου΄, τους οικιακου΄ς καταψυ΄κτες και τα στραγγαλιστικα΄
πηνι΄α των λαµπτη΄ρων φθορισµου΄ ο΄σον αφορα΄ την ενεργειακη΄ απο΄δοση κατα΄ τη χρη΄ση.

Άρθρο 18
Παρεκκλι΄σεις
΄ τα τοπικα
΄ περιβαλλοντικα
΄ προβλη
΄µατα, η παρου
΄σα οδηγι΄α δεν επηρεα
΄ ζει το δικαι΄ωµα
Όσον αφορα
΄ ν µελω
΄ ν να διατηρου
΄ν η
΄ να θεσπι΄ζουν, συ
΄µφωνα µε τη Συνθη
΄κη, αυστηρο΄τερες διατα
΄ξεις
των κρατω
΄λωση προϊο΄ντων που καταναλω
΄ νουν ενε΄ργεια, τις
΄οσον αφορα
΄ την κατασκευη
΄, εισαγωγη
΄ και κατανα
΄ν απαραι΄τητες για τη διασφα
΄ λιση υψηλου
΄ επιπε΄δου προστασι΄ας του περιβα
΄ λλοντος
οποι΄ες θεωρου
΄ λεια της ενεργειακη΄ς τροφοδοσι΄ας, στον βαθµο΄ που οι διατα
΄και της δηµο΄σιας υγει΄ας και την ασφα
΄σα οδηγι΄α.
ξεις αυτε΄ς δεν αντιβαι΄νουν στους κανο΄νες που θεσπι΄ζει η παρου

Άρθρο 19
΄ ρτητο σω
΄ µα εµπειρογνωµο΄νων
Ανεξα
΄ς αξιολο΄γησης, διενε΄ργειας ανεξα
΄ ρτητων αναλυ
΄σεων και παροχη
΄ς βοη
΄θειας
Για λο΄γους συγκριτικη
΄ ΄οσον αφορα
΄ τον καθορισµο΄ απαιτη
΄σεων περι΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ στα µε΄τρα
στην Επιτροπη
΄ς, συστη
΄νεται ανεξα
΄ρτητο ΄οργανο εµπειρογνωµο΄νων. Αυτο
΄ µπορει΄ να αποτελει΄ τµη
΄µα
εφαρµογη
΄ν η
΄ να απαιτει΄ται η δηµιουργι΄α νε΄ων φορε΄ων, στον βαθµο΄ που υπα
΄ ρχει
των υφισταµε΄νων οργανισµω
΄ ρτητη τεχνογνωσι΄α σε ΄ολα τα πιθανα
΄ περιβαλλοντικα
΄ ζητη
΄µατα. Το ΄οργανο αυτο΄
διαθε΄σιµη ανεξα
΄ς πο΄ρους, µε΄ρος των οποι΄ων µπορει΄ να προε΄ρχεται απο΄ το
διαθε΄τει τους αναγκαι΄ους οικονοµικου
΄ς ενε΄ργεια για την Ευρω
΄ πη (2003-2006)».
προ΄γραµµα «Ευφυη

Άρθρο 20
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄
Επιτροπη
΄ ΄ολων των
΄ των ΕΚ θεσπι΄ζει επιτροπη
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ µε ισο΄ρροπη συµµετοχη
Η Επιτροπη
΄ ν, ΄οπως βιοµηχανι΄α και παρε΄χοντες υπηρεσι΄ες, περιλαµβανοµε΄νων των ΜΜΕ,
ενδιαφεροµε΄νων µερω
΄ ν και επιχειρηµατικω
΄ν οργανω
΄ σεων, συνδικα
΄των, εµπο΄ρων, µεταπωλητω
΄ ν, εισαγωγε΄ων,
βιοτεχνιω
΄ ν στον τοµε΄α της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης, πρωτοπο
΄ρων στον οικολογικο
΄ σχεδιασµο΄, οµα
΄ δων
ειδικω
΄ σεων καταναλωτω
΄ν. Η επιτροπη
΄ συµβα
΄ λλει ιδι΄ως στον προσδιορισµο
΄ και την
προστασι΄ας και ενω
΄ ρηση των µε΄τρων εφαρµογη
΄ς και την αξιολο΄γηση των µε΄τρων αυτορρυ
΄θµισης.
αναθεω
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ συνεδρια
΄ ζει παρα
΄ λληλα µε την επιτροπη
΄ του α
΄ρθρου 21.
Η επιτροπη
΄ς καταρτι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη
΄ συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
Ο εσωτερικο΄ς κανονισµο΄ς της επιτροπη
΄ ρθρου 21 και περιλαµβα
΄ νει διατα
΄ξεις περι΄ χρηµατοδοτη
΄σεως για τη συµµετοχη
΄ των αντιστοι΄του α
΄ δων πολιτω
΄ ν.
χων οµα
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Άρθρο 21
Επιτροπη΄
1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄, εφεξη΄ς καλου΄µενη «επιτροπη΄», η οποι΄α απαρτι΄ζεται απο΄
΄ πους των κρατω΄ν µελω΄ν και προεδρευ΄εται απο΄ τον εκπρο΄σωπο της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.
εκπροσω
2.
Όταν γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της απο΄φασης αυτη΄ς.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πει το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ει΄ναι τρι΄µηνη.
3.

Η επιτροπη΄ εκδι΄δει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.
Άρθρο 22
Ποινε΄ς

΄ σεις παραβι΄ασης των εθνικω
΄ν
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν κανο΄νες για τις ποινε΄ς που επιβα΄λλονται σε περιπτω
΄ ν µε΄τρων της παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν ο΄λα τα
διατα΄ξεων που εκδι΄δονται βα΄σει των εκτελεστικω
αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν την εφαρµογη΄ τους. Οι προβλεπο΄µενες ποινε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµα΄ νοντας υπο΄ψη το επι΄πεδο µη συµµο΄ρφωσης των προϊο΄ντων
τικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς, λαµβα
΄σεις του νο΄µου και την ποσο
΄τητα των µη συµµορφουµε΄νων προϊο΄ντων που διατι΄θενται
στις απαιτη
΄ , πριν οι κρατικε΄ς αρχε΄ς απαγορευ
΄σουν τη δια
΄ θεση στην αγορα
΄ . Συ
΄µφωνα µε
΄ αγορα
στην κοινοτικη
΄, οι κυρω
΄ σεις συµβα
΄ λλουν πλη
΄ρως στη χρηµατοδο΄τηση των δραστηριοτη
΄των
την εθνικη΄ πρακτικη
΄ ν αρχω
΄ ν. Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν τις διατα΄ξεις αυτε΄ς στην Επιτροπη΄ ΄εως την ηµεροµηνι΄α
των ελεγκτικω
που προβλε΄πει το α΄ρθρο 26, παραγρα΄φος 1, πρω΄το εδα΄φιο, το αργο΄τερο, και γνωστοποιου΄ν αµελλητι΄ και κα΄θε
΄ ενηµερω
΄ νει κα
΄θε κρα
΄τος µε΄λος για κα
΄θε κυ
΄ρωση
τυχο΄ν µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση΄ τους. Η Επιτροπη
΄ λλει εντο΄ς της Κοινο΄τητας κατ’ εφαρµογη
΄ν της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
που επιβα
Άρθρο 23
Τροποποι΄ηση
Η οδηγι΄α 92/42/ΕΟΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1) το α΄ρθρο 6 διαγρα΄φεται·
2) το παρα΄ρτηµα I, τµη΄µα 2, διαγρα΄φεται.
Άρθρο 24
Καταργη΄σεις
Οι οδηγι΄ες 78/170/ΕΟΚ και 86/594/ΕΟΚ καταργου΄νται.
Άρθρο 25
΄ ρηση
Αναθεω
΄ εκτιµα
΄ την αποτελεσµατικο
΄τητα της παρου
΄σας οδηγι΄ας, ειδικο΄τερα µε βα
΄ ση τη θεµαΗ Επιτροπη
΄ στρατηγικη
΄ για την αειφο΄ρο χρη
΄ση των φυσικω
΄ ν πο΄ρων. Πε΄ντε ΄ετη µετα
΄ την θε΄ση σε ισχυ
΄ της
τικη
΄σεων µε τις
΄σας οδηγι΄ας, η Επιτροπη
΄, µε βα
΄ ση τις κατα
΄ λληλες µελε΄τες και κατο΄πιν διαβουλευ
παρου
΄ δες ενδιαφεροµε΄νων, υποβα
΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και το Συµβου
΄λιο προτα
΄ σεις για την
οµα
΄ της.
τροποποι΄ηση
Άρθρο 26
Μεταφορα΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν και δηµοσιευ΄ουν τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που
απαιτου΄νται για τη συµµο΄ρφωση προς την παρου΄σα οδηγι΄α µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005 το αργο΄τερο. Ανα΄ νουν αµε΄σως στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των εν λο΄γω διατα΄ξεων και πι΄νακα συσχε΄τιση΄ς τους µε την παρου΄σα
κοινω
οδηγι΄α.
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Εφαρµο΄ζουν τις διατα΄ξεις αυτε΄ς απο΄ 1ης Ιουλι΄ου 2006.
Όταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις ανωτε΄ρω διατα΄ξεις, αυτε΄ς περιε΄χουν αναφορα΄ στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται απο΄ την αναφορα΄ αυτη΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Ο τρο΄πος της αναφορα΄ς αποφασι΄ζεται απο΄
τα κρα΄τη µε΄λη.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τα κει΄µενα των διατα΄ξεων εθνικου΄ δικαι΄ου που εκδι΄δουν στον
τοµε΄α που διε΄πει η παρου΄σα οδηγι΄α.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 28
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
(που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 12, παρα΄γραφος 3)
΄σεις οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ αποσκοπου
΄ν στη βελτι΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ν
Οι γενικε΄ς απαιτη
΄ περιβαλλοντικα
΄ ζητη
΄µατα, χωρι΄ς να θε΄τουν
επιδο΄σεων του προϊο΄ντος, µε επι΄κεντρο τα σηµαντικα
΄ περιβαλλοντικα
΄ ζητη
΄µατα ορι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη
΄ κατα
΄ την προοριακε΄ς τιµε΄ς. Τα σηµαντικα
΄ του α
΄ρθρου 21 και προσετοιµασι΄α του σχεδι΄ου µε΄τρου που προ΄κειται να υποβληθει΄ στην επιτροπη
διορι΄ζονται µε το µε΄τρο εφαρµογη΄ς.
΄µφωνα µε το
΄ς που θεσπι΄ζουν γενικε΄ς απαιτη
΄σεις οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ συ
Τα µε΄τρα εφαρµογη
΄ρθρο 12, παρα
΄ γραφος 3, προσδιορι΄ζουν, ΄οπως ενδει΄κνυται για το ΠΚΕ που καλυ
΄πτεται απο΄ το εν
α
΄ς, τις εφαρµοστε΄ες παραµε΄τρους οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ µεταξυ
΄ αυτω
΄ ν που
λο΄γω µε΄τρο εφαρµογη
΄ νονται στα µε΄ρη 1 και 2 και τις απαιτη
΄σεις περι΄ παροχη
΄ς πληροφοριω
΄ ν για τους καταπεριλαµβα
΄νονται στο µε΄ρος 2α.
σκευαστε΄ς που περιλαµβα
΄σεις και τα οικολογικα
΄ χαρακτηριστικα
΄ πρε΄πει να διατι΄θενται προς
Όλα τα στοιχει΄α, οι αναλυ
΄ελεγχο απο΄ την επιτροπη
΄ οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ κατα
΄ τη διαδικασι΄α αξιολο΄γησης και καθορισµου
΄
΄ καθορισµου
΄ των χαρακτηριστι΄ς και κα
΄ θε επο΄µενης συγκριτικη
΄ς ανα
΄λυσης η
του µε΄τρου εφαρµογη
΄ ν.
κω
Με΄ρος 1. Γενικε΄ς διατα΄ξεις
΄ των παραµε΄τρων του µε΄τρου εφαρµογη
΄ς, διενεργει΄ται αξιολο΄γηση των περιβαλΓια τον προσδιορισµο
΄ ν ενο΄ς αντιπροσωπευτικου΄ µοντε΄λου ΠΚΕ καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς του, µε βα΄ση τις
λοντικω΄ν πτυχω
ρεαλιστικε΄ς παραδοχε΄ς σχετικα΄ µε τις κανονικε΄ς συνθη΄κες και για τους σκοπου΄ς για τους οποι΄ους προορι΄ζεται.
΄ των ΠΚΕ πρε΄πει να περιλαµβα
΄ νει, ιδι΄ως, ορισµε΄να απο΄ τα στοιχει΄α που
Η διαδικασι΄α σχεδιασµου
εκτι΄θενται στο µε΄ρος 2.
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΄ς πρε΄πει να επικεντρω
΄ νεται και να δι΄νει προτεραιο΄τητα στους παρα΄γοντες οι οποι΄οι ει΄ναι
Το µε΄τρο εφαρµογη
΄µετροι οικολογιδυνατο΄ν να επηρεαστου΄ν σηµαντικα΄ µε΄σω του σχεδιασµου΄ του προϊο΄ντος. Οι σχετικε΄ς παρα
΄ σχεδιασµου
΄ προσδιορι΄ζονται στο µε΄τρο εφαρµογη
΄ς.
κου
΄ σει της αξιολο΄γησης αυτη
΄ς, το ανεξα
΄ ρτητο ΄οργανο των εµπειρογνωµο΄νων, µε τη συνεργασι΄α των
Βα
΄ ν, παρε΄χοντας στοιχει΄α, καθορι΄ζει τα οικολογικα
΄ χαρακτηριστικα
΄ του οικολογικου
΄
κατασκευαστω
΄ τελευται΄ας τεχνολογι΄ας. Τα οικολογικα
΄ χαρακτηριστικα
΄ πρε΄πει να βασι΄ζονται σε χαρασχεδιασµου
΄ λλον και σε εισροε΄ς/εκροε΄ς καθ’ ΄ολη τη
΄ του προϊο΄ντος που ΄εχουν σχε΄ση µε το περιβα
κτηριστικα
΄ ρκεια του κυ
΄κλου ζωη
΄ς του προϊο΄ντος.
δια

Με΄ρος 2. Παρα΄µετροι οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα ΠΚΕ
΄νει τις
2.1 Η αξιολο΄γηση που περιγρα΄φεται στο µε΄ρος 1 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος πρε΄πει να περιλαµβα
ακο΄λουθες φα΄σεις του κυ΄κλου ζωη΄ς του προϊο΄ντος, εφο΄σον αυτε΄ς συνδε΄ονται µε το σχεδιασµο΄ του προϊο΄ντος:
α)

΄ των υλω΄ν
απο΄κτηση πρω

β)

κατασκευη΄

γ)

συσκευασι΄α, µεταφορα΄ και διανοµη΄

δ)

εγκατα΄σταση και συντη΄ρηση

ε)

χρη΄ση

στ) τε΄λος ζωη΄ς.
2.2

Για κα΄θε φα΄ση, πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται οι παρακα΄τω περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς, κατα΄ περι΄πτωση:

α)

΄ ν, ενε΄ργειας και α΄λλων πο΄ρων, ο΄πως γλυκου΄ νερου΄
προβλεπο΄µενη κατανα΄λωση υλικω

β)

προβλεπο΄µενες εκποµπε΄ς στον αε΄ρα, το νερο΄ η΄ το ΄εδαφος

γ)

΄ ν φαινοµε΄νων, ο΄πως ει΄ναι ο θο΄ρυβος, οι δονη΄σεις, οι ακτινοβολι΄ες, τα
προβλεπο΄µενη ρυ΄πανση µε΄σω φυσικω
ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α

δ)

προβλεπο΄µενη παραγωγη΄ αποβλη΄των

ε)

΄ ν και/η΄ ενε΄ργειας, λαµβανοµε΄νης
δυνατο΄τητες επαναχρησιµοποι΄ησης, ανακυ΄κλωσης και ανα΄κτησης υλικω
υπο΄ψη της οδηγι΄ας 2002/96/ΕΚ.

΄ νονται απο΄ α΄λλες, κατα΄ περι΄πτωση, οι ακο΄λουθες
2.3 Ιδιαι΄τερα, πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται και να συµπληρω
΄ ν πτυχω΄ν που αναφε΄ρονται στην
παρα΄µετροι για την αξιολο΄γηση των δυνατοτη΄των βελτι΄ωσης των περιβαλλοντικω
προηγου΄µενη παρα΄γραφο:
α)

βα΄ρος και ο΄γκος του προϊο΄ντος,

β)

΄ ν που προε΄ρχονται απο΄ δραστηριο΄τητες ανακυ΄κλωσης,
χρη΄ση υλικω

γ)

κατανα΄λωση ενε΄ργειας καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς,

δ)

χρη΄ση ουσιω΄ν που ταξινοµου΄νται ως επικι΄νδυνες για την υγει΄α και/η΄ για το περιβα΄λλον συ΄µφωνα µε την
οδηγι΄α 67/548/ΕΟΚ (1) και λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε την εµπορι΄α και τη
χρη΄ση συγκεκριµε΄νων ουσιω΄ν, ο΄πως η οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ η΄ η οδηγι΄α 2002/95/ΕΚ,

ε)

ποσο΄τητα και φυ΄ση των αναλωσι΄µων που χρεια΄ζονται για τη σωστη΄ χρη΄ση και συντη΄ρηση,

στ) ευχε΄ρεια επαναχρησιµοποι΄ησης και ανακυ΄κλωσης, ο΄πως εκφρα΄ζεται µε΄σω των εξη΄ς στοιχει΄ων: αριθµο΄ς χρησι΄ ν και εξαρτηµα΄των, χρη΄ση τυποποιηµε΄νων εξαρτηµα΄των, χρο΄νος που απαιτει΄ται για την
µοποιουµε΄νων υλικω
αποσυναρµολο΄γηση, πολυπλοκο΄τητα των εργαλει΄ων που απαιτου΄νται για την αποσυναρµολο΄γηση, χρη΄ση
΄ ν που ει΄ναι κατα΄λληλα για
προτυ΄πων κωδικοποι΄ησης για τον προσδιορισµο΄ των εξαρτηµα΄των και των υλικω
΄ ν εξαρτηµα΄των συ΄µεπαναχρησιµοποι΄ηση και ανακυ΄κλωση (περιλαµβανοµε΄νης της ση΄µανσης των πλαστικω
΄ σιµων υλικω
΄ ν, ευχερη΄ς προ΄σβαση σε πολυ΄τιµα και α΄λλα
φωνα µε τα προ΄τυπα ISO), χρη΄ση ευ΄κολα ανακυκλω
΄ σιµα εξαρτη΄µατα και υλικα΄, ευχερη΄ς προ΄σβαση σε εξαρτη΄µατα και υλικα΄ που περιε΄χουν επικι΄νδυνες
ανακυκλω
ουσι΄ες,
(1) Οδηγι΄α 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουνι΄ου 1967 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και
διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν στην ταξινο΄µηση, συσκευασι΄α και επιση΄µανση των επικινδυ΄νων ουσιω΄ν (ΕΕ 196 της
16.8.1967, σ. 1). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 807/2003.
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ζ)

ενσωµα΄τωση µεταχειρισµε΄νων εξαρτηµα΄των,

η)

΄ ν λυ΄σεων που βλα΄πτουν την επαναχρησιµοποι΄ηση και την ανακυ΄κλωση εξαρτηµα΄των και
αποφυγη΄ τεχνικω
΄ ν,
ολο΄κληρων συσκευω

θ)

διευ΄ρυνση του χρο΄νου ζωη΄ς, ο΄πως εκφρα΄ζεται µε΄σω των εξη΄ς στοιχει΄ων: ελα΄χιστη εγγυηµε΄νη δια΄ρκεια ζωη΄ς,
΄ ν, δοµοστοιχειωτο΄ς σχεδιασµο΄ς, δυνατο΄τητα αναβα΄θµισης,
ελα΄χιστο δια΄στηµα διαθεσιµο΄τητας ανταλλακτικω
δυνατο΄τητα επιδιο΄ρθωσης,

ι)

ποσο΄τητες παραγοµε΄νων αποβλη΄των και ποσο΄τητες παραγοµε΄νων επικι΄νδυνων αποβλη΄των,

ια) εκποµπε΄ς στον αε΄ρα (αε΄ρια θερµοκηπι΄ου, ο΄ξινοι παρα΄γοντες, πτητικε΄ς οργανικε΄ς ενω΄σεις, ουσι΄ες που εξασθενου΄ν τη στιβα΄δα του ο΄ζοντος, ανθεκτικοι΄ οργανικοι΄ ρυ΄ποι, βαρε΄α µε΄ταλλα, λεπτα΄ σωµατι΄δια και αιωρου΄µενα
σωµατι΄δια), µε την επιφυ΄λαξη της οδηγι΄ας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου,
της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1997, για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α
΄ ν ρυ΄πων προερχο΄µενων απο΄ κινητη΄ρες εσωτερικη΄ς καυ΄σης
µε΄τρα κατα΄ της εκποµπη΄ς αερι΄ων και σωµατιδιακω
που τοποθετου΄νται σε µη οδικα΄ κινητα΄ µηχανη΄µατα (1),
ιβ) εκποµπε΄ς στο νερο΄ (βαρε΄α µε΄ταλλα, ουσι΄ες που ΄εχουν αρνητικη΄ επι΄δραση στην ισορροπι΄α του οξυγο΄νου,
ανθεκτικοι΄ οργανικοι΄ ρυ΄ποι),
ιγ) εκποµπε΄ς στο ΄εδαφος (ιδι΄ως διαρροη΄ και δια΄χυση επικι΄νδυνων ουσιω΄ν κατα΄ τη φα΄ση της χρη΄σης των προϊο΄ντων και κι΄νδυνος απο΄πλυσης κατα΄ τη δια΄θεση των προϊο΄ντων ως αποβλη΄των).
΄ βει ΄ολα τα αναγκαι΄α µε΄τρα ω
΄ στε να
2.4.
Οι κατασκευαστε΄ς ΠΚΕ εξασφαλι΄ζουν ΄οτι ΄εχουν λα
΄ µο΄νο οι ηλεκτρικε΄ς και ηλεκτρονικε΄ς συσκευε΄ς που, εφο΄σον ει΄ναι εφικτο΄
διατι΄θενται στην αγορα
΄µενες προς τις απαιτη
΄σεις ασφαλει΄ας, ΄εχουν σχεδιαστει΄ και κατασκευαστει΄ κατα
΄
και συµµορφου
τρο΄πο που δεν επιτρε΄πει:
΄ χρηση
΄ τους, ως πλη
΄ρεις συσκευε΄ς η
΄ σε τµη
΄µατα (εξαρτη΄µατα, υποµονα
΄ δες και υλικα
΄ )·
α) την επανα
΄ση τους σε συνδυασµο΄ µε επαναχρησιµοποιου
΄µενα η
΄ επαναχρησιµοποιηµε΄να εξαρτη
΄µατα,
β) τη χρη
΄ δες και υλικα
΄·
υποµονα
΄ρη η
΄ µερικη΄ ανακυ΄κλωση
΄ τους.
γ) την πλη

΄σεις περι΄ παροχη
΄ς πληροφοριω
΄ν
Με΄ρος 3: Απαιτη
΄ς περιλαµβα
΄ νει πληροφορι΄ες που ει΄ναι δυνατο΄ν να επηρεα
΄ σουν τον τρο΄πο χειριΤο µε΄τρο εφαρµογη
΄, χρη΄σης η
΄ ανακυ΄κλωσης του προϊο΄ντος απο΄ α
΄ τοµα η
΄ φορει΄ς διαφορετικου
΄ς απο΄ τον κατασµου
΄, περιλαµβανοµε΄νων, κατα
΄ περι΄πτωση, των εξη
΄ς στοιχει΄ων:
σκευαστη
A

΄ µε τη διαδικασι΄α κατασκευη
΄ς·
οδηγι΄ες σχετικα

A

΄ ν σχετικα
΄ µε τα σηµαντικα
΄ περιβαλλοντικα
΄ χαρακτηριστικα
΄ και
πληροφο΄ρηση των καταναλωτω
΄ουν το προϊο΄ν, ΄οταν αυτο΄
επιδο΄σεις του προϊο΄ντος· οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς πρε΄πει να συνοδευ
΄ , ου
΄τως ω
΄ στε ο καταναλωτη
΄ς να µπορει΄ να συγκρι΄νει αυτε΄ς τις πλευρε΄ς
διατι΄θεται στην αγορα
των προϊο΄ντων·

A

΄στες σχετικα
΄ µε τον τρο΄πο εγκατα
΄ στασης, χρη΄σης και συντη
΄οδηγι΄ες στους καταναλωτε΄ς/χρη
΄ χιστο ο αντι΄κτυπο΄ς του στο περιβα
΄ λλον
ρησης του προϊο΄ντος, προκειµε΄νου να µειωθει΄ στο ελα
΄ µενη δια
΄ ρκεια ζωη
΄ς του, καθω
΄ ς επι΄σης και σχετικα
΄
και να διασφαλιστει΄ η βε΄λτιστη προσδοκω
΄ς του προϊο΄ντος µετα
΄ το τε΄λος της ζωη
΄ς του·
µε τον τρο΄πο επιστροφη

A

΄ πληροφοριω
΄ ν προοριζο΄µενων για τις εγκαταστα
΄ σεις επεξεργασι΄ας σχετικα
΄ µε την αποπαροχη
΄ς του. Οι
΄ τη δια
΄ θεση του προϊο΄ντος µετα
΄ το τε΄λος της ζωη
συναρµολο΄γηση, την ανακυ΄κλωση η
΄νω στο ΄διο
βασικε΄ς πληροφορι΄ες πρε΄πει να βρι΄σκονται επα
ι
το προϊο΄ν, ΄οταν αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν.

΄νουν υπο΄ψη τις υποχρεω
΄ σεις που προβλε΄πονται απο΄ α
΄ λλες
Οι εν λο΄γω πληροφορι΄ες πρε΄πει να λαµβα
΄ξεις, ΄οπως η οδηγι΄α 2002/96/ΕΚ σχετικα
΄ µε τα ΑΗΗΕ.
κοινοτικε΄ς νοµοθετικε΄ς πρα
(1) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την Πρα΄ξη Προσχωρη΄σεως του 2004 (ΕΕ L
236 της 23.9.2003, σ. 703).

30.4.2004

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
(που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 12, παρα΄γραφος 3)
Οι ειδικε΄ς απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ αποσκοπου΄ν στη βελτι΄ωση µιας επιλεγµε΄νης περιβαλλοντικη΄ς πτυχη΄ς του προϊο΄ντος. Ει΄ναι δυνατο΄ν να λα΄βουν τη µορφη΄ απαιτη΄σεων για µειωµε΄νη κατανα΄λωση ενο΄ς συγκεκριµε΄νου
πο΄ρου, ο΄πως ορι΄ων για τη χρη΄ση αυτου΄ του πο΄ρου κατα΄ τα δια΄φορα στα΄δια του κυ΄κλου ζωη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση
(π.χ., ο΄ρια για την κατανα΄λωση υ΄δατος στη φα΄ση της χρη΄σης η΄ για τις ποσο΄τητες ενο΄ς συγκεκριµε΄νου υλικου΄ που
ενσωµατω΄νεται στο προϊο΄ν η΄ για τις ελα΄χιστες απαιτου΄µενες ποσο΄τητες ανακυκλωµε΄νου υλικου΄).
΄ των περιβαλλοντικω
΄ ν ζητηµα
΄ των ενο΄ς µε΄τρου εφαρµογη
΄ς, διενεργει΄ται αξιοΓια τον προσδιορισµο
΄ ν ζητηµα
΄ των ενο΄ς αντιπροσωπευτικου
΄ προτυ
΄που ΠΚΕ καθ’ ΄ολη τη
λο΄γηση ΄ολων των περιβαλλοντικω
΄ ρκεια του κυ
΄κλου ζωη
΄ς του, µε βα
΄ ση ρεαλιστικε΄ς παραδοχε΄ς σχετικα
΄ µε τις κανονικε΄ς συνθη
΄κες
δια
΄ς για τους οποι΄ους προορι΄ζεται.
και για τους σκοπου
΄ς περιλαµβα
΄ νουν ιδι΄ως ορισµε΄να στοιχει΄α απο΄
Η διαδικασι΄α αξιολο΄γησης και τα µε΄τρα εφαρµογη
΄µατος Ι.
εκει΄να που εκτι΄θενται στο µε΄ρος 2 του παραρτη
΄ νεται και δι΄νει προτεραιο΄τητα στους παρα
΄γοντες οι οποι΄οι ει΄ναι δυνατο΄ν
Η αξιολο΄γηση επικεντρω
΄ν σηµαντικα
΄ µε΄σω του σχεδιασµου
΄ του προϊο΄ντος.
να επηρεαστου
΄ νονται µε΄τρα για τον
Λο΄γω του επει΄γοντος χαρακτη΄ρα των µε΄τρων ενεργειακη΄ς απο΄δοσης, λαµβα
΄σεων σχεδι΄ασης α
΄ µεσα, ανεξαρτη΄τως των εξεταζοµε΄νων λοιπω
΄ν
καθορισµο΄ συγκεκριµε΄νων απαιτη
΄ ν πτυχω
΄ ν.
περιβαλλοντικω
΄µατα πε΄ραν της ενεργειακη΄ς κατανα
΄ λωσης σε κατα
΄ σταση λειτουργι΄ας που επιλε΄γεται για
Για ζητη
΄ ποιο µε΄τρο εφαρµογη
΄ς, το ανεξα
΄ ρτητο ΄οργανο των εµπειρογνωµο΄νων, σε συνεργασι΄α µε τους
κα
΄ χαρακτηριστικα
΄ του οικολογικατασκευαστε΄ς που παρε΄χουν τα στοιχει΄α, καθορι΄ζει τα οικολογικα
΄ σχεδιασµου
΄ τελευται΄ας τεχνολογι΄ας. Τα οικολογικα
΄ χαρακτηριστικα
΄ πρε΄πει να βασι΄ζονται σε
κου
΄ του προϊο΄ντος που ΄εχουν σχε΄ση µε το περιβα
΄ λλον και σε εισροε΄ς/εκροε΄ς που προχαρακτηριστικα
΄πτουν καθ’ ΄ολη τη δια
΄ ρκεια του κυ
΄κλου ζωη
΄ς του προϊο΄ντος και εκφρα
΄ ζονται σε φυσικε΄ς µετρη
΄κυ
΄τητες.
σιµες ποσο
Το επι΄πεδο µιας ειδικη΄ς απαι΄τησης οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για συγκεκριµε΄νο ΠΚΕ καθορι΄ζεται ως εξη΄ς:
1.
Μετα΄ απο΄ σχετικη΄ τεχνικοοικονοµικη΄ ανα΄λυση επιλε΄γονται ορισµε΄να αντιπροσωπευτικα΄ προ΄τυπα του εν
΄ν
λο΄γω ΠΚΕ στην αγορα΄ και προσδιορι΄ζονται οι τεχνικε΄ς εναλλακτικε΄ς δυνατο΄τητες βελτι΄ωσης των περιβαλλοντικω
΄ ν επιλοεπιδο΄σεων του προϊο΄ντος, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της οικονοµικη΄ς βιωσιµο΄τητας των εν λο΄γω εναλλακτικω
΄ λεια επιδο΄σεων η΄ χρησιµο΄τητας του προϊο΄ντος για τους καταναλωτε΄ς.
γω΄ν και αποφευ΄γοντας κα΄θε σηµαντικη΄ απω
΄των βελτι΄ωσης, θεσπι΄ζονται συγκεΜε βα΄ση την ανα΄λυση αυτη΄ και λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των δυνατοτη
΄χιστο.
΄σεις µε στο΄χο την µει΄ωση του περιβαλλοντικου΄ αντικτυ΄που του προϊο΄ντος στο ελα
κριµε΄νες απαιτη
΄σεις οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ θεσπι΄Όσον αφορα΄ την κατανα΄λωση ενε΄ργειας κατα΄ τη χρη΄ση, ειδικε΄ς απαιτη
΄ σεις ει΄ναι τεχνικα
΄ εφικτε΄ς και οικονοµικα
΄ δικαιολογηµε΄νες.
ζονται σε επι΄πεδο στο οποι΄ο οι βελτιω
΄σεις προσδιορισµου
΄ του επιπε΄δου αυτου
΄ πραγµατοποιει΄ται τεχνικη΄ και οικονοµικη
΄
Για τις απαιτη
΄ λυση απο΄ αναλυτη
΄ η
΄ οµα
΄ δα αναλυτω
΄ ν, ανεξαρτη΄των απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, που ΄εχουν
ανα
επιλεγει΄ λο΄γω της εµπειρι΄ας τους στον τοµε΄α.
΄ αντιπροσωπευτικω
΄ ν προτυ
΄πων των υπο΄ εξε΄ταση ΠΚΕ στην αγορα
΄.
Επιλε΄γεται σειρα
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΄ σει της επιλογη
΄ς αυτη
΄ς:
Βα
΄ και η ενεργειακη΄
α) καθορι΄ζεται το προ΄τυπο µε τη βε΄λτιστη επι΄δοση που διατι΄θεται στην αγορα
΄ λωση σε κατα
΄σταση λειτουργι΄ας προσαρµο΄ζεται αναλο΄γως, µε καθορισµο΄ του διαστη
΄κατανα
΄ς· η
΄
µατος προσαρµογη
΄ των λιγο΄τερο αποδοτικω
΄ ν ΄οσον αφορα
΄ τις ειδικε΄ς
β) καθορι΄ζεται ΄ενα βασικο΄ προ΄τυπο µεταξυ
΄σεις οικολογικου
΄ σχεδιασµου
΄ (ανα
΄λογα µε την ιδιαιτερο΄τητα ορισµε΄νων αγορω
΄ ν και µε
απαιτη
΄στη µπορου
΄ν να ληφθου
΄ν υπο΄ψη δια
΄ φορα βασικα
΄
την υπηρεσι΄α που παρε΄χεται στον τελικο΄ χρη
προ΄τυπα). Οι τεχνικε΄ς εναλλακτικε΄ς επιλογε΄ς για τη βελτι΄ωση της περιβαλλοντικη΄ς επι΄δοσης
΄ φονται ΄οσο το δυνατο΄ν πιο εξαντλητικα
΄. Οι τεχνικε΄ς αυτε΄ς εναλλακτικε΄ς
του προϊο΄ντος καταγρα
΄ τους πο΄ρους
επιλογε΄ς για τη βελτι΄ωση της συγκεκριµε΄νης επι΄δοσης των ΠΚΕ ΄οσον αφορα
΄ ται ΄οτι ΄ολες οι α
΄λλες επιδο΄σεις και διευκολυ
΄νσεις για τον καταναλωτη
΄ τουλα
΄ χιστον διαεγγυα
΄νται η
΄ στην καλυ
΄τερη περι΄πτωση βελτιω
΄ νονται.
τηρου
΄ τη δια
΄ ρκεια του χρο΄νου ζωη
΄ς του ΠΚΕ που αποκαλει΄ται κο΄στος κυ
΄κλου ζωη
΄ς αποΤο κο΄στος κατα
΄ τη δια
΄ρκεια της
΄ θροισµα της τιµη
΄ς αγορα
΄ ς συν τα υπολογισµε΄να λειτουργικα
΄ ΄εξοδα κατα
τελει΄ το α
΄ρκειας ζωη
΄ς του ΠΚΕ. Το προεξοφλητικο
΄ επιτο΄κιο προβλε΄πεται απο΄ τις ευρωπαϊκε΄ς
ρεαλιστικη΄ς δια
χρηµατοπιστωτικε΄ς αρχε΄ς.
΄ θε τεχνικη΄ εναλλακτικη΄ επιλογη
΄, το κο΄στος κυ
΄κλου ζωη
΄ς υπολογι΄ζεται και συγκρι΄νεται µε τον
Για κα
΄κλο ζωη
΄ς του βασικου
΄ προτυ
΄που. Οι τεχνικε΄ς εναλλακτικε΄ς επιλογε΄ς που παρουσια
΄ζουν ΄ενα χαµηκυ
΄κλου ζωη
΄ς σε συ
΄γκριση µε το βασικο΄ προ΄τυπο συνδυα
΄ ζονται εφο΄σον ει΄ναι συµβαλο΄τερο κο΄στος κυ
΄ ν εναλλακτικω
΄ ν επιλογω
΄ ν που παρουσια
΄ζουν το χαµηλο΄τερο κο΄στος
τε΄ς. Ο συνδυασµο΄ς των τεχνικω
΄κλου ζωη
΄ς απο΄ ΄ολες τις α
΄λλες αναγνωρι΄ζεται και αποκαλει΄ται ελα
΄ χιστο κο΄στος κυ
΄κλου ζωη
΄ς. Η
κυ
΄ χιστο αυτο΄ αποτελει΄ την ειδικη
΄ απαι΄τηση οικολογικου
΄
επι΄δοση του ΠΚΕ που αντιστοιχει΄ στο ελα
΄ που πρε΄πει να επιτευχθει΄ δεδοµε΄νου ΄οτι, στο σηµει΄ο αυτο΄, οι τεχνικε΄ς βελτιω
΄ σεις ει΄ναι
σχεδιασµου
΄ ς κο΄στους για τους τελικου
΄ς χρη
΄στες και κατα
΄ συνε΄πεια για την κοινωνι΄α, η
ευνοϊκε΄ς απο΄ πλευρα
΄ ν εξωτερικω
΄ ν συνθηκω
΄ ν.
οποι΄α ευνοει΄ται απο΄ τη µει΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ των ελαχι΄στων προδιαγραφω
΄ ν απο΄δοσης, πρε΄πει επι΄σης να λαµβα
΄Στη διαδικασι΄α του καθορισµου
΄ για τις αποτρεπο
΄µενες εκποµπε΄ς διοξειδι΄ου του α
΄νθρακος. Η τιµη
΄ των
νεται υπο΄ψη και µια τιµη
΄ ν διοξειδι΄ου του α
΄ νθρακος καθορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη
΄ και προσαρµο΄ζεαποτρεποµε΄νων εκποµπω
΄ µε βα
΄ ση τα νε΄α στοιχει΄α. Το εξωτερικο΄ κο΄στος των εκποµπω
΄ ν διοξειδι΄ου του α
΄νθρακος
ται τακτικα
΄.
µπορει΄ να συµπεριληφθει΄ στον βασικο΄ υπολογισµο
Παρο΄µοια µεθοδολογι΄α θα µπορου΄σε να εφαρµοστει΄ και για α΄λλους πο΄ρους, ο΄πως για το νερο΄.
2.
Το επι΄πεδο της ειδικη΄ς απαι΄τησης οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ µπορει΄ να καθοριστει΄ µε τη χρη΄ση στοιχει΄ων που
ει΄ναι διαθε΄σιµα στο πλαι΄σιο α΄λλων κοινοτικω΄ν δραστηριοτη΄των, περιλαµβανοµε΄νων του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
΄ ν θεµατικω΄ν στρατηγικω΄ν για τη βιω
΄ σιµη χρη΄ση των πο΄ρων και την ανακυ΄κλωση,
1980/2000, των µελλοντικω
της οδηγι΄ας 92/75/ΕΟΚ και του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2422/2001.
΄ ν συναλΓια τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα ΠΚΕ που αποτελου΄ν αντικει΄µενο εµπορικω
λαγω΄ν µε τους οικονοµικου΄ς εται΄ρους της ΕΕ ει΄ναι δυνατη΄ η χρη΄ση στοιχει΄ων προερχο΄µενων απο΄ υφιστα΄µενα
προγρα΄µµατα που εφαρµο΄ζονται σε α΄λλα µε΄ρη του κο΄σµου.
3.
Κατ’ αρχη΄ν, ο καθορισµο΄ς µιας ειδικη΄ς απαι΄τησης οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ δεν επιβα΄λλει αναγκαστικα΄
στους καταναλωτε΄ς τη χρη΄ση µιας αποκλειστικη΄ς τεχνολογι΄ας. Όταν η απαι΄τηση συνεπα΄γεται την απο΄συρση απο΄
την αγορα΄ σηµαντικου΄ ποσοστου΄ µοντε΄λων που ΄εχουν η΄δη παραχθει΄, η ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α θα αρχι΄σει να
ισχυ΄ει η απαι΄τηση πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη της τον κυ΄κλο ανασχεδιασµου΄ του προϊο΄ντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η ση΄µανση CE πρε΄πει να ΄εχει υ΄ψος τουλα΄χιστον 5 mm. Αν οι διαστα΄σεις της ση΄µανσης CE µειωθου΄ν η΄ αυξηθου΄ν, πρε΄πει να τηρηθου΄ν οι αναλογι΄ες που δι΄νονται στο παραπα΄νω σχη΄µα.
Η ση΄µανση CE πρε΄πει να τι΄θεται στο ΠΚΕ. Όταν αυτο΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ν, πρε΄πει να τι΄θεται στη συσκευασι΄α και
στα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα.
΄ συντα
΄ σσει ΄εκθεση σχετικα
΄ µε την τη
΄ρηση των κανο΄νων απο΄ τους κατασκευαστε΄ς και
Η Επιτροπη
΄µανση CΕ στα προϊο΄ντα τους.
διανοµει΄ς, η οποι΄α τους παρε΄χει το δικαι΄ωµα να θε΄τουν την ση
΄ διαβιβα
΄ ζεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο, στο Συµβου
΄λιο και στα ενδιαφερο΄µενα
Η ΄εκθεση αυτη
΄ποτε πριν την εφαρµογη
΄ των διατα
΄ ξεων της παρου
΄σας οδηγι΄ας απο΄ τα κρα
΄τη µε΄λη και
µε΄ρη, οπωσδη
΄ µε θε΄σπιση ειδικω
΄ ν µε΄τρων.
πριν την θε΄ση σε ισχυ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
1.
Η ενο΄τητα αυτη΄ περιγρα΄φει τη διαδικασι΄α µε την οποι΄α ο κατασκευαστη΄ς η΄ ο εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄΄ νει τις υποχρεω
΄ σεις οι οποι΄ες καθορι΄ζονται στο τµη΄µα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
σωπο΄ς του, που εκπληρω
΄ νει ο΄τι το ΠΚΕ πληροι΄ τις απαιτη΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς. Ο κατασκευαστη΄ς η΄
διασφαλι΄ζει και δηλω
ο εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπο΄ς του πρε΄πει να τοποθετου΄ν την προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 4 ση΄µανση CE σε
κα΄θε τεµα΄χιο ΠΚΕ και να συντα΄σσουν γραπτη΄ δη΄λωση συµµο΄ρφωσης. Η δη΄λωση συµµο΄ρφωσης δυ΄ναται να καλυ΄πτει ΄ενα η΄ περισσο΄τερα προϊο΄ντα και πρε΄πει να φυλα΄σσεται απο΄ τον κατασκευαστη΄.
2.
Ο κατασκευαστη΄ς καταρτι΄ζει φα΄κελο τεχνικη΄ς τεκµηρι΄ωσης που καθιστα΄ δυνατη΄ την αξιολο΄γηση της συµ΄µφωνα µε τους ΄ορους της συνη
΄µο΄ρφωσης του ΠΚΕ µε τις απαιτη΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς συ
΄ννοµης τελικη
΄ς δια
΄ θεσης.
θους χρη΄σης και της συ
Η εν λο΄γω τεκµηρι΄ωση πρε΄πει να περιλαµβα΄νει ιδιαι΄τερα:
α)

γενικη΄ περιγραφη΄ του ΠΚΕ και της χρη΄σης για την οποι΄α προορι΄ζεται,

β)

΄ ν µελετω΄ν περιβαλλοντικη΄ς αξιολο΄γησης που εκπονη΄θηκαν απο΄ τον κατασκευαστη΄ και/η΄
τα πορι΄σµατα σχετικω
παραποµπε΄ς σε βιβλιογραφι΄α περιβαλλοντικη΄ς αξιολο΄γησης η΄ σε περιπτωσιολογικε΄ς µελε΄τες, που χρησιµοποιου΄νται απο΄ τον κατασκευαστη΄ για τον καθορισµο΄ λυ΄σεων ο΄σον αφορα΄ το σχεδιασµο΄ του προϊο΄ντος,

γ)

΄ δας προϊο΄ντων, ΄οπως ορι΄ζεται στα µε΄τρα εφαρµογη
΄ς,
τα οικολογικα΄ χαρακτηριστικα΄ της οµα

δ)

΄ ν σχεδιασµου΄ του προϊο΄ντος σχετικα΄ µε τις πτυχε΄ς περιβαλλοντικου΄ σχεδιασµου΄
στοιχει΄α των προδιαγραφω
του,

ε)

κατα΄λογο των αναφερο΄µενων στο α΄ρθρο 9 κατα΄λληλων εγγρα΄φων, που εφαρµο΄στηκαν εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, και
περιγραφη΄ των λυ΄σεων που υιοθετη΄θηκαν για να καλυφθου΄ν οι απαιτη΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς
σε περι΄πτωση µη εφαρµογη΄ς των εγγρα΄φων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9 η΄ ο΄ταν τα εν λο΄γω ΄εγγραφα δεν
καλυ΄πτουν πλη΄ρως τις απαιτη΄σεις του σχετικου΄ µε΄τρου εφαρµογη΄ς,
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΄ ν των σχετικω
΄ ν µε τις πτυχε΄ς περιβαλλοντικου΄ σχεδιασµου΄ του προϊο΄ντος που
στ) αντι΄γραφο των πληροφοριω
παρε΄χονται συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις του παραρτη΄µατος I, σηµει΄ο 3,
ζ)

τα αποτελε΄σµατα των µετρη΄σεων που διενεργη΄θηκαν για τις απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄, µε λεπτοµερη΄ στοιχει΄α για τη συµµο΄ρφωση των µετρη΄σεων αυτω΄ν µε τις απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ που
καθορι΄ζονται στο εφαρµοστε΄ο µε΄τρο εφαρµογη΄ς.

3.
Ο κατασκευαστη΄ς πρε΄πει να λα΄βει ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄σει ο΄τι το προϊο΄ν θα κατασκευαστει΄ συ΄µφωνα µε τις προδιαγραφε΄ς σχεδιασµου΄ που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα 2 και µε τις απαιτη΄σεις του µε΄τρου
που ισχυ΄ει γι’ αυτο΄.
΄ς δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα και δεν υπα
΄ ρχει εξουσιοδοτηΕφο΄σον ο κατασκευαστη
΄ται να διασφαλι΄ζει ΄οτι ο κατασκευαστη
΄ς θα εκπληµε΄νος αντιπρο΄σωπο΄ς του, ο εισαγωγε΄ας υποχρεου
΄ σει τις υποχρεω
΄ σεις του και θα του διαθε΄σει τη δη
΄λωση συµµο΄ρφωσης και την τεχνικη΄ τεκµηρω
ρι΄ωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η δη΄λωση συµµο΄ρφωσης EC πρε΄πει να περιε΄χει τα εξη΄ς πληροφοριακα΄ στοιχει΄α:
1.

΄ς
΄ που του· αν ο κατασκευαστη
ο΄νοµα και διευ΄θυνση του κατασκευαστη΄ η΄ του εξουσιοδοτηµε΄νου αντιπροσω
΄ρχει εξουσιοδοτηµε΄νος αντιπρο΄σωπο
΄ς
δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα και δεν υπα
΄φεται το ΄ονοµα του εισαγωγε΄α·
του, πρε΄πει να καταγρα

2.

΄ ριση΄ του·
περιγραφη΄ του µοντε΄λου, επαρκη΄ για τη σαφη΄ και α΄νευ αµφισβητη΄σεων αναγνω

3.

ο΄ταν συντρε΄χει περι΄πτωση, τα στοιχει΄α των εφαρµοσθε΄ντων εναρµονισµε΄νων προτυ΄πων·

4.

ο΄ταν συντρε΄χει περι΄πτωση, τα λοιπα΄ τεχνικα΄ προ΄τυπα και προδιαγραφε΄ς που χρησιµοποιη΄θηκαν·

5.

΄ ν νοµοθετικω΄ν πρα΄ξεων που
ο΄ταν συντρε΄χει περι΄πτωση, τα στοιχει΄α των α΄λλων εφαρµοζοµε΄νων κοινοτικω
προβλε΄πουν την τοποθε΄τηση του ση΄µατος CE·

6.

στοιχει΄α ταυτο΄τητας και υπογραφη΄ του προσω΄που που ΄εχει το δικαι΄ωµα να δεσµευ΄ει τον κατασκευαστη΄ η΄ τον
εξουσιοδοτηµε΄νο αντιπρο΄σωπο΄ του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς πρε΄πει να διευκρινι΄ζουν, συγκεκριµε΄να:
1.

΄ ν των καλυπτοµε΄νων ΠΚΕ·
τον ακριβη΄ ορισµο΄ των ειδω

2.

τις απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για το καλυπτο΄µενο ΠΚΕ, τις ηµεροµηνι΄ες εφαρµογη΄ς και κα΄θε
σταδιακο΄ η΄ µεταβατικο΄ µε΄τρο·
;

εφο΄σον συντρε΄χουν γενικε΄ς απαιτη΄σεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄, τις σχετικε΄ς παραµε΄τρους απο΄ εκει΄νες
που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα I, µε΄ρος 2·

;

εφο΄σον συντρε΄χουν ειδικε΄ς απαιτη΄σεεις οικολογικου΄ σχεδιασµου΄, τα επι΄πεδα΄ τους·

3.

τις απαιτη΄σεις που αφορου΄ν την εγκατα΄σταση του ΠΚΕ, ο΄ταν το στοιχει΄ο αυτο΄ σχετι΄ζεται α΄µεσα µε τις
εξεταζο΄µενες περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις·

4.

τα προ΄τυπα και/η΄ τις µεθο΄δους µε΄τρησης που προ΄κειται να χρησιµοποιηθου΄ν· εφο΄σον υπα΄ρχουν, θα χρησιµοποιου΄νται εναρµονισµε΄να προ΄τυπα οι αριθµοι΄ αναφορα΄ς των οποι΄ων ΄εχουν δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·

30.4.2004
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5.

λεπτοµερη΄ στοιχει΄α για την αξιολο΄γηση πιστο΄τητας βα΄σει της απο΄φασης 93/465/ΕΟΚ,


ο΄ταν οι ενο΄τητες που προ΄κειται να χρησιµοποιηθου΄ν ει΄ναι διαφορετικε΄ς απο΄ την ενο΄τητα A· τους παρα΄γοντες που οδηγου΄ν στην επιλογη΄ αυτη΄ς της ειδικη΄ς διαδικασι΄ας·



΄ ν.
κατα΄ περι΄πτωση, τα κριτη΄ρια για την ΄εγκριση και/η΄ την πιστοποι΄ηση των τρι΄των µερω

Όταν για το ΄διο
ι
ΠΚΕ προβλε΄πονται διαφορετικε΄ς ενο΄τητες σε α΄λλες απαιτη΄σεις ΕΚ, η ενο΄τητα που ορι΄ζεται στο
µε΄τρο εφαρµογη΄ς υπερισχυ΄ει ο΄σον αφορα΄ τη σχετικη΄ απαι΄τηση·
6.

τις απαιτη΄σεις για τα στοιχει΄α που πρε΄πει να παρε΄χουν οι κατασκευαστε΄ς, οι εξουσιοδοτηµε΄νοι εκπρο΄σω΄ οι εισαγωγει΄ς στις αρχε΄ς για την καλυ΄τερη παρακολου΄θηση της συµµο΄ρφωσης, εφο΄σον υπα
΄ ρποι΄ τους η
΄ αµφιβολι΄α περι΄ µη συµµο
΄ρφωσης, και/η
΄ ΄οταν διερευνα
΄ ται/πιστοποιει΄ται ΄ελλειψη
χει σοβαρη
΄ρφωσης.
συµµο

7.

τη δια΄ρκεια της µεταβατικη΄ς περιο΄δου κατα΄ την οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επιτρε΄πουν τη δια΄θεση στην
αγορα΄ ΠΚΕ τα οποι΄α συνα΄δουν µε τους κανονισµου΄ς που ισχυ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς τους κατα΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εκδοσης του µε΄τρου εφαρµογη΄ς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΤΥΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
1.

΄σεις
Βασικε΄ς νοµικε΄ς απαιτη

΄θµισης συµµορφου
΄νται προς ΄ολες τις διατα
΄ ξεις της Συνθη
΄κης (ιδιαι΄τερα
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄ς αγορα
΄ ς και του ανταγωνισµου
΄), καθω
΄ ς και µε τις διεθνει΄ς υποχρεω
΄ σεις
τους κανο΄νες της εσωτερικη
΄ ν εµπορικω
΄ ν κανο΄νων.
της Κοινο΄τητας, συµπεριλαµβανοµε΄νων πολυµερω
΄θµισης πρε΄πει να ει΄ναι ανοικτε΄ς στη συµµετοχη
΄ φορε΄ων τρι΄των χωρω
΄ ν,
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄σεις το΄σο της προετοιµασι΄ας ΄οσο και της εφαρµογη
΄ς.
στις φα
2.

Προστιθε΄µενη αξι΄α

΄΄θµισης δηµιουργου
΄ν προστιθε΄µενη αξι΄α (µεγαλυ
΄τερη απο΄ ΄ο,τι οι «συνη
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄ τη βελτι΄ωση της γενικη
΄ς περιβαλλοντικη΄ς απο΄δοσης του καλυπτο΄µενου
θεις υποθε΄σεις») ΄οσον αφορα
ΠΚΕ.
3.

Αντιπροσωπευτικο΄τητα

΄ δος και οι φορει΄ς του που συµµετε΄χουν σε δρα
΄ σεις αυτορρυ
΄θµισης αντιπροσωπευ
΄ουν µεγα
΄ λη
Ο κλα
΄ οικονοµικου
΄ τοµε΄α, µε ΄οσο το δυνατο΄ν λιγο΄τερες εξαιρε΄σεις. Πρε΄πει να
πλειοψηφι΄α του σχετικου
΄ λιση της τη
΄ρησης των κανο΄νων του ανταγωνισµου
΄.
ληφθει΄ µε΄ριµνα για τη διασφα
4.

΄ εκφρασµε΄νοι και σταδιακη
΄ς εφαρµογη
΄ς
Στο΄χοι ποσοτικα

΄ ζονται µε σαφη
΄νεια και ακρι΄βεια, επι΄
Οι στο΄χοι που καθορι΄ζουν οι συµµετε΄χοντες πρε΄πει να εκφρα
΄ ς καθορισµε΄νης βα
΄ σεως. Αν η πρωτοβουλι΄α αυτορρυ
΄θµισης καλυ
΄πτει µεγα
΄λο χρονικο΄ δια
΄επακριβω
΄ νονται προσωρινοι΄ στο΄χοι. Πρε΄πει να ει΄ναι δυνατη
΄ η εποπτει΄α της συµστηµα, πρε΄πει να περιλαµβα
΄ς και τους ενδιαµε΄σους στο΄χους κατα
΄ τρο΄πο οικονοµικω
΄ ς προσιτο΄ και
µο΄ρφωσης προς τους σκοπου
΄πτυξη των δεικτω
΄ ν αυτω
΄ ν πρε΄πει να διευκολυ
΄αξιο΄πιστο, µε σαφει΄ς και αξιο΄πιστους δει΄κτες. Η ανα
΄ σεις.
νεται µε στοιχει΄α που προε΄ρχονται απο΄ την ΄ερευνα και τις επιστηµονικε΄ς και τεχνολογικε΄ς γνω
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5.

΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ν
Συµµετοχη

΄ λιση της διαφα
΄ νειας, οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄θµισης δηµοσιοποιου
΄νται, µεταξυ
΄
Για τη διασφα
΄λλων µε τη χρη
΄ση του ∆ιαδικτυ΄ου και α
΄ λλων ηλεκτρονικω
΄ ν µε΄σων δια
΄ δοσης των πληροφοριω
΄ ν.
α
΄το ισχυ
΄ει επι΄σης για τις προσωρινε΄ς και τις τελικε΄ς εκθε΄σεις παρακολου
΄θησης. Οι συµµετε΄χοντες
Του
΄ η βιοµηχανι΄α, οι περιβαλλοντικε΄ς ΜΚΟ και οι ενω
΄ σεις καταναλωτω
΄ ν9 πρε΄πει να ΄εχουν τη
9δηλαδη
΄ς παρατηρη΄σεων σχετικα
΄ µε τις πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄θµισης.
δυνατο΄τητα υποβολη
6.

΄θηση και υποβολη
΄ εκθε΄σεων
Παρακολου

΄θησης,
΄θµισης περιλαµβα
΄νουν ΄ενα καλοσχεδιασµε΄νο συ
΄στηµα παρακολου
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄ ς προσδιορισµε΄νες ευθυ
΄νες για τη βιοµηχανι΄α και τους ανεξα
΄ρτητους φορει΄ς ελε΄γχου. Οι
µε σαφω
΄ς, σε συνεργασι΄α µε τους συµµετε΄χοντες στην πρωτοβουλι΄α αυτορρυ
΄θµισης,
υπηρεσι΄ες της Επιτροπη
΄νται να εποπτευ
΄ουν την επι΄τευξη των στο΄χων.
πρε΄πει να καλου
΄ς εκθε΄σεων πρε΄πει να ει΄ναι λεπτοµερε΄ς, διαφανε΄ς και αντικειµεΤο σχε΄διο εποπτει΄ας και υποβολη
΄ς να εξετα
΄ ζουν, επικουρου
΄µενες απο΄ την επιτροπη
΄ του
νικο΄. Απο΄κειται στις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη
΄ρθρου 14, εα
΄ ν ΄εχουν επιτευχθει΄ οι στο΄χοι.
α
7.

΄ αποδοτικο
΄τητα της διαχει΄ρισης πρωτοβουλιω
΄ ν αυτορρυ
΄θµισης
Οικονοµικη

΄ ν αυτορρυ
΄θµισης, ιδι΄ως ΄οσον αφορα
΄ την παρακολου
΄θηση,
Το κο΄στος διαχει΄ρισης των πρωτοβουλιω
΄ λογη διοικητικη
΄ επιβα
΄ρυνση σε σχε΄ση µε τους στο΄χους τους και τα
δεν πρε΄πει να οδηγει΄ σε δυσανα
΄λλα διαθε΄σιµα µε΄σα πολιτικη
΄ς.
α
8.

Αειφορι΄α

΄θµισης πρε΄πει να αποκρι΄νονται στους πολιτικου
΄ς στο΄χους της παρου
΄σας
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
οδηγι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης, και να ει΄ναι συνεπει΄ς προς την
΄ και την κοινωνικη΄ δια
΄ σταση της βιω
΄ σιµης ανα
΄ πτυξης. Πρε΄πει να ενσωµατω
΄ νεται η προοικονοµικη
΄ ν (υγει΄α, ποιο΄τητα ζωη
΄ς η
΄ οικονοµικα
΄ συµφε΄ροντα).
στασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω
9.

΄τητα κινη΄τρων
Συµβατο

΄θµισης δεν αναµε΄νεται να φε΄ρουν τα αναµενο΄µενα αποτελε΄σµατα, αν
Οι πρωτοβουλι΄ες αυτορρυ
΄λλοι παρα
΄ γοντες και κι΄νητρα 9πι΄εση στην αγορα
΄, φορολογι΄α, και νοµοθεσι΄α σε εθνικο΄ επι΄πεδο9
α
΄ µηνυ
΄µατα στους συµµετε΄χοντες στη δε΄σµευση. Η συνε΄πεια της πολιτικη
΄ς αποστε΄λνουν αντιφατικα
΄ ποψη αυτη
΄ και πρε΄πει να λαµβα
΄ νεται υπο
΄ψη κατα
΄ την αξιολο΄τελει΄ ουσιαστικο΄ στοιχει΄ο απο΄ την α
΄τητας της πρωτοβουλι΄ας.
γηση της αποτελεσµατικο

P5_TA(2004)0303

Συ΄στηµα εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση
συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄
τους µηχανισµου΄ς ΄εργων του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το (COM(2003)403  C5-0355/2003 
2003/0173(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)403) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0355/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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C 104 E/347
Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0154/2004),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0173
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου εντο΄ς της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς ΄εργων του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1,
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν,
Αφου΄ ζη΄τησαν τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (2),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ νει συ΄στηµα εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου εντο΄ς
Η οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ (3) καθιερω
΄ ν αερι΄ων θερµοκηπι΄ου
της Κοινο΄τητας («Κοινοτικο΄ συ΄στηµα»), για να προωθη΄σει τη µει΄ωση των εκποµπω
΄ ς αποτελεσµατικο΄, αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι, µακροκατα΄ τρο΄πο αποδοτικο΄ απο΄ πλευρα΄ς κο΄στους και οικονοµικω
προ΄θεσµα, οι συνολικε΄ς εκποµπε΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου θα πρε΄πει να µειωθου΄ν κατα΄ 70 % περι΄που σε σχε΄ση
µε τα επι΄πεδα του 1990. Αποσκοπει΄ να συµβα΄λει στην εκπλη΄ρωση των δεσµευ΄σεων της Κοινο΄τητας και των
΄ σουν τις ανθρωπογενει΄ς εκποµπε΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου, βα΄σει του Πρωτοκο΄λλου
κρατω΄ν µελω΄ν της να µειω
του Κιο΄το, το οποι΄ο εγκρι΄θηκε µε την απο΄φαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 25ης Απριλι΄ου 2002,
για την ΄εγκριση, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το στη Συ΄µβαση-Πλαι΄σιο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (UNFCCC) και την απο΄ κοινου΄ τη΄ρηση των
΄ ν δεσµευ΄σεων (4).
σχετικω

(2)

΄ ριση πιστωτικω΄ν µορι΄ων που απορρε΄ουν απο΄ βασιζο΄µενους σε
Κατα΄ την οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ, η αναγνω
σχε΄δια µηχανισµου΄ς για την εκπλη΄ρωση των δεσµευ΄σεων απο΄ το 2005 θα αυξη΄σει την αποδοτικο΄τητα,
΄ ν αερι΄ων θερµοκηπι΄ου και θα
απο΄ πλευρα΄ς κο΄στους, της επι΄τευξης µειω΄σεων των παγκοσµι΄ων εκποµπω
΄ ν του Κιο΄το, συµπεριλαµβαπροβλεφθει΄ σε διατα΄ξεις για τη συ΄νδεση των βασιζο΄µενων σε σχε΄δια µηχανισµω
νοµε΄νων της Κοινη΄ς Εφαρµογη΄ς (JI) και του Μηχανισµου΄ Καθαρη΄ς Ανα΄πτυξης (CDM), µε το Κοινοτικο΄
συ΄στηµα.

(1)
(2)
(3)
(4)

EE C 80 της 30.3.2004, σ. 61.
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
EE L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
EE L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
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(3)

΄ ν του Κιο΄το µε το Κοινοτικο΄ συ΄στηµα διασφαλι΄ζει την
Η συ΄νδεση των βασιζο΄µενων σε ΄εργα µηχανισµω
περιβαλλοντικη΄ του ακεραιο΄τητα, και συγχρο΄νως προσφε΄ρει την ευκαιρι΄α να χρησιµοποιου΄νται τα πιστωτικα΄
µο΄ρια εκποµπη΄ς που δηµιουργου΄νται απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργων επιλε΄ξιµων βα΄σει των α΄ρθρων 6 και 12
΄ νονται οι υποχρεω
΄ σεις των κρατω΄ν µελω΄ν εκµετα΄λλευσης
του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το, ω΄στε να εκπληρω
΄ν
βα΄σει του α΄ρθρου 12, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ. Έτσι θα διευρυνθει΄ το φα΄σµα επιλογω
συµµο΄ρφωσης, µε χαµηλο΄ κο΄στος, στο πλαι΄σιο του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος, γεγονο΄ς το οποι΄ο θα οδηγη΄σει
σε µει΄ωση του συνολικου΄ κο΄στους συµµο΄ρφωσης προς το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, µε ταυτο΄χρονη βελτι΄ωση
της ρευστο΄τητας στην κοινοτικη΄ αγορα΄ δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου. Με την το΄νωση της
ζη΄τησης για πιστωτικα΄ µο΄ρια απο΄ JI, οι κοινοτικε΄ς εταιρει΄ες θα επενδυ΄σουν στην ανα΄πτυξη και τη µεταφορα΄
΄ ς ορθω΄ν τεχνολογιω΄ν και τεχνογνωσι΄ας. Θα τονωθει΄ επι΄σης η ζη΄τηση για πιστωπροηγµε΄νων περιβαλλοντικω
΄ ρες που φιλοξενου΄ν ΄εργα CDM να
τικα΄ µο΄ρια απο΄ τον CDM και ΄ετσι θα βοηθηθου΄ν οι αναπτυσσο΄µενες χω
επιτυ΄χουν τους στο΄χους τους για αειφο΄ρο ανα΄πτυξη.

(4)

΄ ν του Κιο΄το απο΄ την Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη
Επιπλε΄ον της χρη΄σης των βασιζο΄µενων σε ΄εργα µηχανισµω
΄ ς και απο΄ εταιρει΄ες και φυσικα΄ προ΄σωπα εκτο΄ς του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος, οι εν λο΄γω
µε΄λη της, καθω
µηχανισµοι΄ πρε΄πει να συνδε΄ονται µε το Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, µε τρο΄πο που να εξασφαλι΄ζεται η συµβατο΄τητα
µε την Συ΄µβαση-Πλαι΄σιο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (UNFCCC) και το Πρωτο΄κολλο
΄ ς και µε τους στο΄χους και την
του Κιο΄το και µε µεταγενε΄στερες αποφα΄σεις εγκρινο΄µενες βα΄σει αυτου΄, καθω
αρχιτεκτονικη΄ του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος και των διατα΄ξεων που θεσπι΄ζονται µε την οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ.

(5)

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιτρε΄πουν σε φορει΄ς εκµετα΄λλευσης απο΄ το 2005 να χρησιµοποιου΄ν πιστο΄ σεις εκποµπω
΄ ν (CER) και απο΄ το 2008 να χρησιµοποιου΄ν µονα΄δες µει΄ωσης των εκποµπω
΄ν
ποιηµε΄νες µειω
(ERU) εντο΄ς του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος. Η χρη΄ση CER και ERU εκ µε΄ρους των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης
απο΄ το 2008 µπορει΄ να επιτραπει΄ µε΄χρι ΄ενα ποσοστο΄ της κατανοµη΄ς σε κα΄θε εγκατα΄σταση, το οποι΄ο
προσδιορι΄ζεται απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος στο εθνικο΄ του σχε΄διο κατανοµη΄ς. Η χρη΄ση πραγµατοποιει΄ται
΄ ρησης και της α΄µεσης παρα΄δοσης δικαιω
΄ µατος σε αντα΄λλαγµα CER η΄ ERU. ∆ικαι΄ωµα που
µε΄σω της εκχω
εκχωρη΄θηκε σε αντα΄λλαγµα CER η΄ ERU αντιστοιχει΄ σε αυτη΄ την CER η΄ ERU.

(6)

Ο κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τυποποιηµε΄νο και ασφαλε΄ς συ΄στηµα µητρω΄ων, ο οποι΄ος προ΄κειται
να εγκριθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ και το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 1, της απο΄φασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
΄ ν αερι΄ων που συµβα΄λλουν
11ης Φεβρουαρι΄ου 2004, σχετικα΄ µε µηχανισµο΄ παρακολου΄θησης των εκποµπω
στο φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου στην Κοινο΄τητα και εφαρµογη΄ς του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το (1), θα προβλε΄πει τις σχετικε΄ς διεργασι΄ες και διαδικασι΄ες στο συ΄στηµα µητρω΄ων για τη χρη΄ση CER κατα΄ την περι΄οδο
2005-2007 και εφεξη΄ς, και για τη χρη΄ση των ERU κατα΄ την περι΄οδο 2008-2012 και εφεξη΄ς.

(7)

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος θα αποφασι΄ζει το ο΄ριο για τη χρη΄ση των CER και ERU απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργου,
΄ν
λαµβα΄νοντας καταλλη΄λως υπο΄ψη τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και των συµφωνιω
΄ ν θα πρε΄πει
του Μαρακε΄ς, προς εκπλη΄ρωση των εκει΄ προβλεποµε΄νων απαιτη΄σεων ο΄τι η χρη΄ση των µηχανισµω
΄ ρια δρα΄ση θα αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοινα ει΄ναι συµπληρωµατικη΄ της εσωτερικη΄ς δρα΄σης. Εποµε΄νως, η εγχω
χει΄ο της πραγµατοποιου΄µενης προσπα΄θειας.

(8)

΄ ς και τις µεταγενε΄στερες αποφα΄σεις που
Συ΄µφωνα µε την UNFCCC και το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, καθω
εγκρι΄θηκαν βα΄σει αυτω΄ν, τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να αποφευ΄γουν να χρησιµοποιου΄ν τις CER και τις ERU
που προκυ΄πτουν απο΄ πυρηνικε΄ς εγκαταστα΄σεις προκειµε΄νου να ανταποκριθου΄ν στις δεσµευ΄σεις που ανε΄λαβαν βα΄σει του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 1, του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και της απο΄φασης 2002/358/ΕΚ.

(9)

Οι αποφα΄σεις 15/CP.7 και 19/CP.7, που ελη΄φθησαν συ΄µφωνα µε την UNFCCC και το Πρωτο΄κολλο του
Κιο΄το, τονι΄ζουν ο΄τι η ακεραιο΄τητα του περιβα΄λλοντος πρε΄πει να επιτευχθει΄, µεταξυ΄ α΄λλων, µε ασφαλει΄ς
ο΄ρους, κανο΄νες και κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τους µηχανισµου΄ς, µε αποτελεσµατικε΄ς και σταθερε΄ς
αρχε΄ς και κανο΄νες για τη χρη΄ση γης, την αλλαγη΄ της χρη΄σης γης και τις δραστηριο΄τητες ΄εργων δασοκοµι΄ας,
΄ ν, των αβεβαιενω΄ λαµβα΄νουν υπο΄ψη τα ζητη΄µατα της µη µονιµο΄τητας, της προσθετικο΄τητας, των διαρροω
΄ ν και περιβαλλοντικω
΄ ν επιπτω
΄ σεων, περιλαµβανοµε΄νων των επιπτω
΄ σεων
οτη΄των και των κοινωνικοοικονοµικω
στη βιοποικιλο΄τητα και στα φυσικα΄ οικοσυστη΄µατα, σε συνδυασµο΄ µε τις δραστηριο΄τητες δα΄σωσης και
΄ ρηση της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ το
αναδα΄σωσης. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να συνεκτιµη΄σει, κατα΄ την αναθεω
2006, τεχνικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν τον προσωρινο΄ χαρακτη΄ρα των πιστωτικω΄ν µορι΄ων και το ο΄ριο του
1 % για την επιλεξιµο΄τητα ο΄σον αφορα΄ τις δραστηριο΄τητες ΄εργων που σχετι΄ζονται µε τη χρη΄ση γης, την
΄ ς επι΄σης και
αλλαγη΄ της χρη΄σης γης και τη δασοκοµι΄α, ο΄πως θεσπι΄ζονται µε την απο΄φαση 17/CP.7, καθω
διατα΄ξεις σχετικα΄ µε το αποτε΄λεσµα της αξιολο΄γησης των ενδεχοµε΄νων κινδυ΄νων οι οποι΄οι συνδε΄ονται µε τη
΄ ν και την πιθανη΄ διει΄σδυση ξε΄νων ειδω
΄ ν απο΄ τις δραστηριο΄τητες
χρη΄ση γενετικω΄ς τροποποιηµε΄νων οργανισµω

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.
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δα΄σωσης και αναδα΄σωσης, προκειµε΄νου να επιτραπει΄ σε φορει΄ς εκµετα΄λλευσης να χρησιµοποιη΄σουν, απο΄ το
2008, τις CER και ERU που προκυ΄πτουν απο΄ τις δραστηριο΄τητες ΄εργων που σχετι΄ζονται µε τη χρη΄ση γης,
την αλλαγη΄ της χρη΄σης γης και τη δασοκοµι΄α στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, συ΄µφωνα µε τις αποφα΄σεις που
ελη΄φθησαν δυνα΄µει της UNFCCC και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το.
(10) Προκειµε΄νου να αποφευ΄γεται η διπλη΄ µε΄τρηση, δεν θα πρε΄πει να εκχωρου΄νται µονα΄δες µει΄ωσης των εκπο΄ σεις εκποµπω
΄ ν ως αποτε΄λεσµα δραστηριοτη΄των ΄εργων που αναλαµβα΄νονται
µπω΄ν και πιστοποιηµε΄νες µειω
΄ ν απο΄ εγκαταστα΄εντο΄ς της Κοινο΄τητας και που επι΄σης καταλη΄γουν σε µει΄ωση, η΄ περιορισµο΄, των εκποµπω
σεις καλυπτο΄µενες απο΄ την οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ, εκτο΄ς εα΄ν ανα΄λογος αριθµο΄ς δικαιωµα΄των διαγραφει΄ απο΄
το µητρω΄ο του κρα΄τους µε΄λους προε΄λευσης των CER και ERU.
΄ ρησης, πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο
(11) Συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς συνθη΄κες προσχω
΄ ρες
προκειµε΄νου να καθοριστου΄ν οι γραµµε΄ς βα΄σης για δραστηριο΄τητες ΄εργων που αναλαµβα΄νονται σε χω
΄ ρηση στην Ένωση.
υπο΄ προσχω
(12) Τα κρα΄τη µε΄λη που επιτρε΄πουν σε ιδιωτικου΄ς η΄ δηµο΄σιους φορει΄ς να συµµετε΄χουν σε δραστηριο΄τητες ΄εργων
΄ σεω΄ν τους δυνα΄µει της UNFCCC και του Πρωτοπαραµε΄νουν υπευ΄θυνα για την εκπλη΄ρωση των υποχρεω
΄ ς να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η συµµετοχη΄ αυτη΄ συνα΄δει προς τις σχετικε΄ς
κο΄λλου του Κιο΄το και θα πρε΄πει συνεπω
κατευθυ΄νσεις, ο΄ρους και διαδικασι΄ες που εγκρι΄θηκαν µε βα΄ση την UNFCCC και το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.
(13) Συ΄µφωνα µε την UNFCCC, το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το και κα΄θε µεταγενε΄στερη απο΄φαση που εγκρι΄νεται για
την εφαρµογη΄ τους, η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να υποστηρι΄ξουν δραστηριο΄τητες ανα΄πτυξης
΄ ρες και χω
΄ ρες µε µεταβατικη΄ οικονοµι΄α, ω΄στε να τις βοηθη΄σουν να επωφευποδοµη΄ς σε αναπτυσσο΄µενες χω
ληθου΄ν πλη΄ρως απο΄ την JI και τον CDM κατα΄ τρο΄πο που να ενισχυ΄ει τις στρατηγικε΄ς τους για αειφο΄ρο
΄ νει για τις προσπα΄θειες στα θε΄µατα αυτα΄.
ανα΄πτυξη. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να επανεξετα΄ζει και να ενηµερω
(14) Τα κριτη΄ρια και οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς βα΄σει των οποι΄ων εξετα΄ζεται αν τα ΄εργα παραγωγη΄ς υδροηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας συνεπα΄γονται αρνητικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς και κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις, ΄εχουν καθοριστει΄ απο΄
την Παγκο΄σµια Επιτροπη΄ για τα Φρα΄γµατα, µε την ετη΄σια ΄εκθεση΄ της του Νοεµβρι΄ου 2000 «Φρα΄γµατα και
Ανα΄πτυξη  Νε΄ο πλαι΄σιο λη΄ψεως αποφα΄σεων», απο΄ τον ΟΟΣΑ και απο΄ την Παγκο΄σµια Τρα΄πεζα.
(15) Εφο΄σον η συµµετοχη΄ σε δραστηριο΄τητες ΄εργων JI και CDM ει΄ναι προαιρετικη΄, πρε΄πει να ενισχυθει΄ η περι΄ ν, συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 17 του Σχεβαλλοντικη΄ και κοινωνικη΄ ευθυ΄νη και λογοδοσι΄α των εταιρειω
δι΄ου Εφαρµογη΄ς της Παγκο΄σµιας ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς για την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη. Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄,
΄ σουν τις κοινωνικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις των
πρε΄πει να παρακινηθου΄ν οι εταιρει΄ες ω΄στε να βελτιω
δραστηριοτη΄των JI και CDM στις οποι΄ες συµµετε΄χουν.
(16) Οι πληροφορι΄ες για τις δραστηριο΄τητες ΄εργων στις οποι΄ες συµµετε΄χει ΄ενα κρα΄τος µε΄λος η΄ ιδιωτικοι΄ η΄
δηµο΄σιοι φορει΄ς κατο΄πιν αδει΄ας του κρα΄τους µε΄λους, θα πρε΄πει να ει΄ναι προσβα΄σιµες στο κοινο΄ συ΄µφωνα
µε την οδηγι΄α 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιανουαρι΄ου
2003, σχετικα΄ µε την προ΄σβαση του κοινου΄ σε περιβαλλοντικε΄ς πληροφορι΄ες (1).
΄ ν και τη χρη΄ση πιστωτικω΄ν
(17) Η Επιτροπη΄, στις εκθε΄σεις της σχετικα΄ µε την εµπορι΄α δικαιωµα΄των εκποµπω
µορι΄ων απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργων, µπορει΄ να περιλα΄βει αναφορε΄ς στις επιπτω΄σεις στην αγορα΄ ηλεκτρισµου΄.
(18) Μετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σον ει΄ναι δυνατη΄
΄ ν µε τις χω
΄ ρες του παραρτη΄µατος Β του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το οι οποι΄ες δεν επικυ΄η συ΄ναψη συµφωνιω
΄ ριση δικαιωµα΄των µεταξυ΄ του Κοινοτικου΄
ρωσαν το Πρωτο΄κολλο ακο΄µα, που θα προβλε΄πουν την αναγνω
΄ ν αερι΄ων θερµοκηπι΄ου που θε΄τουν ο΄ριο
συστη΄µατος και των υποχρεωτικω΄ν συστηµα΄των εµπορι΄ας εκποµπω
΄ ν και ΄εχουν καθιερωθει΄ στις εν λο΄γω χω
΄ ρες.
στα απο΄λυτα ο΄ρια εκποµπω
(19) ∆εδοµε΄νου ο΄τι ο στο΄χος της προτεινο΄µενης δρα΄σης, η΄τοι η δηµιουργι΄α συ΄νδεσης µεταξυ΄ των βασιζο΄µενων
΄ ν του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος, ει΄ναι αδυ΄νατον να
σε ΄εργα µηχανισµω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη µεµονωµε΄να, και δυ΄ναται συνεπω
΄ ς, λο΄γω της δια΄στασης και των
επιτευχθει΄ επαρκω
αποτελεσµα΄των της παρου΄σας οδηγι΄ας, να επιτευχθει΄ καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄
να λα΄βει µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την
αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο΄πως διατυπω΄νεται στο ΄διο
ι
α΄ρθρο, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄.
(20) Θα πρε΄πει, εποµε΄νως, να τροποποιηθει΄ αναλο΄γως η οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ,
(1) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Τροποποιη΄σεις της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ
Η οδηγι΄α 2003/87/ΕΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1)

Στο α΄ρθρο 3, προστι΄θενται τα ακο΄λουθα στοιχει΄α:
«ια) «Με΄ρος του παραρτη΄µατος Ι»: το συµβαλλο΄µενο Με΄ρος που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα Ι της Συ΄µβα΄ σει
σης-Πλαισι΄ου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (UNFCCC), το οποι΄ο ΄εχει επικυρω
το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1, σηµει΄ο 7, του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το,
ιβ) «δραστηριο΄τητα ΄εργου»: δραστηριο΄τητα ΄εργου που ΄εχει εγκριθει΄ απο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα Με΄ρη του
παραρτη΄µατος Ι, κατ’ α΄ρθρο 6 η΄ 12 του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και των αποφα΄σεων που εγκρι΄νονται
βα΄σει της UNFCCC και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το,
΄ ν» (emission reduction unit  «ERU»): µονα΄δα που εκχωρει΄ται κατ’
ιγ) «µονα΄δα µει΄ωσης των εκποµπω
α΄ρθρο 6 του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και των αποφα΄σεων που εγκρι΄νονται βα΄σει της UNFCCC και
του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το,
΄ ν» (certified emission reduction  «CER»): µονα΄δα που εκχωρει΄ται
ιδ) «πιστοποιηµε΄νη µει΄ωση των εκποµπω
κατ’ α΄ρθρο 12 του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και των αποφα΄σεων που εγκρι΄νονται βα΄σει της UNFCCC
και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το.»

2)

Παρεµβα΄λλονται τα ακο΄λουθα α΄ρθρα µετα΄ το α΄ρθρο 11:
«Άρθρο 11α
Χρη΄ση των CER και ERU απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργων στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα
1.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 3, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να επιτρε΄πουν σε φορει΄ς εκµετα΄λλευσης
να χρησιµοποιου΄ν CER και ERU απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργων στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, κατα΄ τη δια΄ρκεια εκα΄στης περιο΄δου που προβλε΄πει το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, µε΄χρι ΄ενα ποσοστο΄ της κατανοµη΄ς δικαιωµα΄των
σε κα΄θε εγκατα΄σταση, το οποι΄ο προσδιορι΄ζει κα΄θε κρα΄τος µε΄λος στο εθνικο΄ του σχε΄διο κατανοµη΄ς για την εν
΄ ρηση και την α΄µεση παρα΄δοση δικαιω
΄ µατος απο΄ το κρα΄λο΄γω περι΄οδο. Αυτο΄ πραγµατοποιει΄ται µε την εκχω
τος µε΄λος σε αντα΄λλαγµα CER η΄ ERU την οποι΄α κατε΄χει ο εν λο΄γω φορε΄ας εκµετα΄λλευσης στο εθνικο΄
µητρω΄ο του οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους.
2.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 3, κατα΄ την περι΄οδο που προβλε΄πει το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1,
τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιτρε΄πουν σε φορει΄ς εκµετα΄λλευσης να χρησιµοποιου΄ν CER απο΄ δραστηριο΄τητες
΄εργου στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα. Αυτο΄ πραγµατοποιει΄ται µε την εκχω
΄ ρηση και την α΄µεση παρα΄δοση δικαιω
΄ µα΄ νουν CER οι οποι΄ες ΄εχουν χρησιµοτος απο΄ το κρα΄τος µε΄λος σε αντα΄λλαγµα CER. Τα κρα΄τη µε΄λη ακυρω
ποιηθει΄ απο΄ τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης κατα΄ την περι΄οδο που προβλε΄πει το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1.
3.
Όλες οι CER και ERU που εκχωρου΄νται και δυ΄νανται να χρησιµοποιηθου΄ν συ΄µφωνα µε την UNFCCC
και το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το και τις µεταγενε΄στερες αποφα΄σεις που εγκρι΄νονται βα΄σει αυτω΄ν, µπορου΄ν να
χρησιµοποιηθου΄ν στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, µε την εξαι΄ρεση ο΄τι,
α)

επειδη΄ αναγνωρι΄ζεται ο΄τι, συ΄µφωνα µε την UNFCCC και το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το και των µεταγενεστε΄ρων αποφα΄σεων που εγκρι΄νονται βα΄σει αυτου΄, τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να αποφευ΄γουν να χρησιµο΄ ν και τις µονα΄δες µει΄ωσης των εκποµπω
΄ ν που προκυ΄πτουν
ποιου΄ν τις πιστοποιηµε΄νες µειω΄σεις εκποµπω
απο΄ πυρηνικε΄ς εγκαταστα΄σεις προκειµε΄νου να ανταποκριθου΄ν στις δεσµευ΄σεις που ανε΄λαβαν βα΄σει του
α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 1, του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και βα΄σει της απο΄φασης 2002/358/ΕΚ, οι
΄ σεις εκποφορει΄ς εκµετα΄λλευσης οφει΄λουν να αποφευ΄γουν να χρησιµοποιου΄ν τις πιστοποιηµε΄νες µειω
΄ ν που προκυ΄πτουν απο΄ παρο΄µοιες εγκαταστα΄σεις στο Κοινοµπω΄ν και τις µονα΄δες µει΄ωσης των εκποµπω
τικο΄ συ΄στηµα κατα΄ την περι΄οδο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1, και κατα΄ την πρω΄τη
πενταετη΄ περι΄οδο βα΄σει του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2, και

β)

µε την εξαι΄ρεση ο΄τι οι CER και ERU προκυ΄πτουν απο΄ δραστηριο΄τητες χρη΄σης γης, αλλαγη΄ς της χρη΄σης
γης και δασοκοµι΄ας.
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Άρθρο 11β
∆ραστηριο΄τητες ΄εργων
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι γραµµε΄ς βα΄σης
για τις δραστηριο΄τητες ΄εργων, ο΄πως ορι΄ζονται µε µεταγενε΄στερες αποφα΄σεις που εγκρι΄νονται βα΄σει της
΄ ρες που ΄εχουν υπογρα΄ψει συνUNFCCC η΄ του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το, οι οποι΄ες αναλαµβα΄νονται σε χω
΄ ρησης στην Ένωση, ει΄ναι απολυ΄τως συ΄µφωνες µε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο, συµπεριλαµβανοµε΄νων
θη΄κη προσχω
΄ ρησης.
των προσωρινω΄ν παρεκκλι΄σεων που ορι΄ζονται σε αυτη΄ τη συνθη΄κη προσχω
΄ σεων που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 3 και 4, τα κρα΄τη µε΄λη που φιλοξενου΄ν
2.
Εκτο΄ς των περιπτω
΄ σεις η΄ περιορισµου΄ς των εκποδραστηριο΄τητες ΄εργων φροντι΄ζουν να µην εκχωρου΄νται ERU η΄ CER για µειω
µπω΄ν αερι΄ων θερµοκηπι΄ου απο΄ εγκαταστα΄σεις που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας.
΄ νουν η΄ περιορι΄3.
Με΄χρι την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2012, για τις δραστηριο΄τητες ΄εργων JI και CDM που µειω
ζουν α΄µεσα τις εκποµπε΄ς µιας εγκατα΄στασης που εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας,
΄ µατα απο΄ το φορε΄α εκµεµπορου΄ν να εκχωρου΄νται ERU και CER µο΄νο εφο΄σον ακυρωθου΄ν ισα΄ριθµα δικαιω
τα΄λλευσης της συγκεκριµε΄νης εγκατα΄στασης.
΄ νουν η΄ περιορι΄4.
Με΄χρι την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2012, για τις δραστηριο΄τητες ΄εργων JI και CDM που µειω
ζουν ΄εµµεσα τις εκποµπε΄ς εγκαταστα΄σεων που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας, µπο΄ µατα απο΄ το εθνικο΄ µητρω΄ο
ρου΄ν να εκχωρου΄νται ERU και CER µο΄νον εφο΄σον ακυρωθου΄ν ισα΄ριθµα δικαιω
του κρα΄τους µε΄λους προε΄λευσης των ERU η΄ CER.
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη που επιτρε΄πουν σε ιδιωτικου΄ς η΄ δηµο΄σιους φορει΄ς να συµµετε΄χουν σε δραστηριο΄τητες
΄εργων διατηρου΄ν την ευθυ΄νη της εκπλη΄ρωσης των υποχρεω
΄ σεω
΄ ν τους δυνα΄µει της UNFCCC και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι αυτη΄ η συµµετοχη΄ ει΄ναι συµβατη΄ µε τις σχετικε΄ς
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς, τους ο΄ρους και τις διαδικασι΄ες που εγκρι΄θηκαν µε βα΄ση την UNFCCC και το
Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.
΄ ν ΄εργων µε δυνατο΄τητα παραγωγη΄ς α΄νω των 20MW, τα
6.
Σε περι΄πτωση δραστηριοτη΄των υδροηλεκτρικω
κρα΄τη µε΄λη, ο΄ταν εγκρι΄νουν ανα΄λογες δραστηριο΄τητες ΄εργων, εξασφαλι΄ζουν ο΄τι κατα΄ την εκτε΄λεση αυτω΄ν
των δραστηριοτη΄των ΄εργων γι΄νονται σεβαστα΄ σχετικα΄ διεθνη΄ κριτη΄ρια και κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που περιε΄χονται στην ΄εκθεση του Νοεµβρι΄ου 2000 της Παγκο΄σµιας Επιτροπη΄ς για
τα Φρα΄γµατα «Φρα΄γµατα και Ανα΄πτυξη  Νε΄ο πλαι΄σιο λη΄ψεως αποφα΄σεων»
7.
Οι διατα΄ξεις για την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 3 και 4, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε την αποφυγη΄ της διπλη΄ς
µε΄τρησης, και οιαδη΄ποτε δια΄ταξη απαιτει΄ται για την εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 5, δυνα΄µει της οποι΄ας το
µε΄ρος υποδοχη΄ς πληροι΄ ο΄λες τις απαιτη΄σεις επιλεξιµο΄τητας για τις δραστηριο΄τητες ΄εργου JI, εγκρι΄νονται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 2.»
3)

Το α΄ρθρο 17 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Άρθρο 17
Προ΄σβαση σε πληροφορι΄ες
Οι αποφα΄σεις σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ των δικαιωµα΄των, οι πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε δραστηριο΄τητες ΄εργων,
στις οποι΄ες συµµετε΄χει ΄ενα κρα΄τος µε΄λος η΄ εξουσιοδοτει΄ ιδιωτικου΄ς η΄ δηµο΄σιους φορει΄ς να συµµετα΄σχουν
΄ ν αερι΄ων θερµοκηπι΄ου, και
και οι εκθε΄σεις για τις εκποµπε΄ς που απαιτου΄νται στο πλαι΄σιο της α΄δειας εκποµπω
φυλα΄σσονται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, τι΄θενται στη δια΄θεση του κοινου΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2003/4/ΕΚ.»

4)

Στο α΄ρθρο 18, προστι΄θεται το ακο΄λουθο εδα΄φιο:
«Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ιδιαι΄τερα το συντονισµο΄ µεταξυ΄ της συντονιστικη΄ς αρχη΄ς που ορι΄ζουν για την
΄εγκριση των δραστηριοτη΄των ΄εργων, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο α), του Πρωτοκο΄λλου
του Κιο΄το, και της εθνικη΄ς αρχη΄ς που ορι΄ζουν για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 12 του Πρωτοκο΄λλου του
Κιο΄το, αντιστοι΄χως, οι οποι΄ες ορι΄ζονται συ΄µφωνα µε µεταγενε΄στερες αποφα΄σεις που εγκρι΄νονται βα΄σει της
UNFCCC και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το.»
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5)

Στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 3, προστι΄θεται η ακο΄λουθη περι΄οδος:
«Ο εν λο΄γω κανονισµο΄ς περιλαµβα΄νει επι΄σης διατα΄ξεις που αφορου΄ν τη χρη΄ση και τον εντοπισµο΄ των CER
και ERU στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα και την παρακολου΄θηση του επιπε΄δου της χρη΄σης αυτη΄ς.»

6)
α)

Το α΄ρθρο 21 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 1, η δευ΄τερη περι΄οδος αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στην ΄εκθεση αποδι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις ρυθµι΄σεις για την κατανοµη΄ των δικαιωµα΄των, τη χρη΄ση των
΄ ν µητρω΄ων, την εφαρµογη΄ των κατευθυντη΄ERU και CER στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, τη λειτουργι΄α των εθνικω
΄ ν για την παρακολου΄θηση και την υποβολη΄ εκθε΄σεων, την εξακρι΄βωση, καθω
΄ ς και σε θε΄µατα
ριων γραµµω
σχετικα΄ µε τη συµµο΄ρφωση προς την οδηγι΄α και µε τη φορολογικη΄ µεταχει΄ριση των δικαιωµα΄των, εα΄ν υπα΄ρχει.»

β)

Η παρα΄γραφος 3 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
΄ ν µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν ο΄σον
«3. Η Επιτροπη΄ οργανω΄νει ανταλλαγη΄ πληροφοριω
αφορα΄ εξελι΄ξεις σχετικε΄ς µε θε΄µατα κατανοµη΄ς δικαιωµα΄των, χρη΄σης των ERU και CER στο Κοινοτικο΄
συ΄στηµα, λειτουργι΄ας µητρω΄ων, παρακολου΄θησης, υποβολη΄ς εκθε΄σεων, εξακρι΄βωσης και συµµο΄ρφωσης µε
την παρου΄σα οδηγι΄α.»

7)

Παρεµβα΄λλεται το ακο΄λουθο α΄ρθρο µετα΄ το α΄ρθρο 21:
«Άρθρο 21α
Υποστη΄ριξη δραστηριοτη΄των ανα΄πτυξης υποδοµη΄ς
Συ΄µφωνα µε την UNFCCC, το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το και κα΄θε µεταγενε΄στερη απο΄φαση που εγκρι΄νεται για
την εφαρµογη΄ τους, η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη προσπαθου΄ν να υποστηρι΄ξουν δραστηριο΄τητες ανα΄πτυξης
΄ ρες και χω
΄ ρες µε µεταβατικη΄ οικονοµι΄α, ω΄στε να τις βοηθη΄σουν να επωφευποδοµη΄ς σε αναπτυσσο΄µενες χω
ληθου΄ν πλη΄ρως απο΄ την JI και τον CDM, κατα΄ τρο΄πο που να ενισχυ΄ει τις στρατηγικε΄ς τους για αειφο΄ρο
΄ ς και να διευκολυ΄νουν τη συµµετοχη΄ φορε΄ων στην ανα΄πτυξη και την υλοποι΄ηση ΄εργων JI και
ανα΄πτυξη, καθω
CDM.»

8)
α)

Το α΄ρθρο 30 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 2, το στοιχει΄ο δ) αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«δ)

β)

τη χρη΄ση πιστωτικω΄ν µορι΄ων απο΄ δραστηριο΄τητες ΄εργου, περιλαµβανοµε΄νης της ανα΄γκης για εναρµο΄νιση της επιτρεπο΄µενης χρη΄σης ERU και CER στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα·,»

Στην παρα΄γραφο 2, προστι΄θενται τα ακο΄λουθα στοιχει΄α:
΄ ν ΄εργων στις χω
΄ ρες υποδοχη΄ς, και ιδι΄ως στους αναπτυξιακου΄ς τους στο΄«ιβ) τις επιπτω΄σεις των µηχανισµω
΄ ν ΄εργων µε δυνατο΄τητα παραχους, εφο΄σον ΄εχουν εγκριθει΄ JI και CDM δραστηριο΄τητες υδροηλεκτρικω
΄ σεις, και τη µελγωγη΄ς α΄νω των 500 MW που ΄εχουν αρνητικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς η΄ κοινωνικε΄ς επιπτω
΄ν
λοντικη΄ χρη΄ση των CER και ERU που προκυ΄πτουν απο΄ παρο΄µοιες δραστηριο΄τητες υδροηλεκτρικω
΄εργων στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα·
΄ ρες και χω
΄ ρες µε µεταβαιγ) την υποστη΄ριξη δραστηριοτη΄των ανα΄πτυξης υποδοµη΄ς σε αναπτυσσο΄µενες χω
τικη΄ οικονοµι΄α·
ιδ) τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς και τις διαδικασι΄ες για την ΄εγκριση εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν, απο΄ το
΄ ρηση δικαιωµα΄των σε σχε΄ση µε τις µειω΄σεις η΄
2008, εγχωρι΄ων δραστηριοτη΄των ΄εργου και για την εκχω
΄ ν που προκυ΄πτουν απο΄ τε΄τοιες δραστηριο΄τητες·
τους περιορισµου΄ς εκποµπω
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ιε) τις τεχνικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν τον προσωρινο΄ χαρακτη΄ρα των πιστωτικω΄ν µορι΄ων και το ο΄ριο του
1 % για την επιλεξιµο΄τητα σε ο΄,τι αφορα΄ τη χρη΄ση γης, την αλλαγη΄ της χρη΄σης γης και τις δραστηριο΄΄ ς επι΄σης και τις διατα΄ξεις
τητες ΄εργων δασοκοµι΄ας ο΄πως θεσπι΄ζονται µε την απο΄φαση 19/CP.7, καθω
σχετικα΄ µε το αποτε΄λεσµα της αξιολο΄γησης των ενδεχοµε΄νων κινδυ΄νων οι οποι΄οι συνδε΄ονται µε τη χρη΄ση
΄ ς τροποποιηµε΄νων οργανισµω
΄ ν και την πιθανη΄ διει΄σδυση ξε΄νων ειδω
΄ ν απο΄ τις δραστηριο΄τητες
γενετικω
δα΄σωσης και αναδα΄σωσης, προκειµε΄νου να επιτραπει΄ σε φορει΄ς εκµετα΄λλευσης να χρησιµοποιη΄σουν, απο΄
το 2008, τις CER και ERU που προκυ΄πτουν απο΄ δραστηριο΄τητες χρη΄σης γης, αλλαγη΄ς της χρη΄σης γης
και δασοκοµι΄ας στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα, συ΄µφωνα µε τις αποφα΄σεις που ελη΄φθησαν συ΄µφωνα µε τη
UNFCCC και το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.»
γ)

Η παρα΄γραφος 3 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«3. Πριν απο΄ κα΄θε περι΄οδο που προβλε΄πει το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δηµοσιευ΄ει
΄ς
στο εθνικο΄ του σχε΄διο κατανοµη΄ς τη χρη΄ση των ERU και των CER στην οποι΄α προτι΄θεται να προβει΄, καθω
και το ποσοστο΄ της κατανοµη΄ς σε κα΄θε εγκατα΄σταση µε΄χρι το υ΄ψος του οποι΄ου οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης
΄εχουν δικαι΄ωµα να χρησιµοποιη΄σουν τις ERU και τις CER στο Κοινοτικο΄ συ΄στηµα κατα΄ την εν λο΄γω περι΄οδο.
΄ σεις συµπληρωµατικο΄Η συνολικη΄ χρη΄ση ERU και CER πρε΄πει να ει΄ναι συνεπη΄ς προς τις σχετικε΄ς υποχρεω
΄ ς και των µεταγενε΄στερων αποφα΄σεων
τητας δυνα΄µει του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και της UNFCCC καθω
που εγκρι΄θηκαν δυνα΄µει αυτω΄ν.
΄ νουν ανα΄ διετι΄α
Τα κρα΄τη µε΄λη, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 της απο΄φασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (*), ανακοινω
΄ν
στην Επιτροπη΄ σε ποιο΄ βαθµο΄ η εσωτερικη΄ δρα΄ση αποτελει΄ πρα΄γµατι σηµαντικο΄ στοιχει΄ο των προσπαθειω
΄ ν ΄εργου ει΄ναι πρα΄γµατι συµπληπου ανελη΄φθησαν σε εθνικο΄ επι΄πεδο και σε ποιο΄ βαθµο΄ η χρη΄ση µηχανισµω
΄ ρια δρα΄ση, καθω
΄ ς και την µεταξυ΄ τους αναλογι΄α, συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις
ρωµατικη΄ προς την εγχω
του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και των µεταγενεστε΄ρων αποφα΄σεων που εγκρι΄θηκαν δυνα΄µει αυτου΄. Η Επιτροπη΄ συντα΄σσει σχετικη΄ ΄εκθεση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 της εν λο΄γω απο΄φασης. Υπο΄ το πρι΄σµα της ΄εκθεσης
αυτη΄ς, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει, εα΄ν χρεια΄ζεται, νοµοθετικε΄ς η΄ α΄λλες προτα΄σεις µε σκοπο΄ τη συµπλη΄ρωση των
΄ ν, ω΄στε να εξασφαλι΄σει ο΄τι η χρη΄ση των µηχανισµω
΄ν
διατα΄ξεων που θεσπι΄ζονται εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω
ει΄ναι συµπληρωµατικη΄ προς την εσωτερικη΄ δρα΄ση εντο΄ς της Κοινο΄τητας.
_____
(*)

9)

ΕΕ L 49, 19.2.2004, σ. 1.»

Στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ προστι΄θεται το ακο΄λουθο σηµει΄ο:
΄ τατο ποσο΄ CER και ERU που µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ απο΄ φορει΄ς εκµε«12. Το σχε΄διο ορι΄ζει το ανω
τα΄λλευσης εντο΄ς του Κοινοτικου΄ συστη΄µατος ως ποσοστο΄ της κατανοµη΄ς των δικαιωµα΄των σε κα΄θε εγκατα΄΄ σεις συµπληρωµατικο΄τητας δυνα΄µει του Πρωτοκο΄λλου του
σταση. Το ποσοστο΄ συνα΄δει προς τις υποχρεω
Κιο΄το και των αποφα΄σεων που εγκρι΄θηκαν δυνα΄µει της UNFCCC και του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το.»

Άρθρο 2
Εφαρµογη΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θε΄τουν σε ισχυ΄ τις αναγκαι΄ες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις για να
΄ νουν αµε΄σως την Επιτροπη΄ σχετικα΄.
συµµορφωθου΄ν µε την παρου΄σα οδηγι΄α το αργο΄τερο … (1). Ενηµερω
Όταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις εν λο΄γω διατα΄ξεις, οι τελευται΄ες αυτε΄ς περιε΄χουν αναφορα΄ στην παρου΄σα
οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται απο΄ παρο΄µοια αναφορα΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Ο τρο΄πος της αναφορα΄ς
αυτη΄ς καθορι΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
΄ νουν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των διατα΄ξεων εσωτερικου΄ δικαι΄ου, τις οποι΄ες
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω
΄ νει τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄.
θεσπι΄ζουν στον τοµε΄α τον οποι΄ο διε΄πει η παρου΄σα οδηγι΄α. Η Επιτροπη΄ ενηµερω
(1) 12 µη΄νες µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας.
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Άρθρο 3
Θε΄ση σε ισχυ΄
Η παρου΄σα οδηγι΄α τι΄θεται σε ισχυ΄ την ηµε΄ρα της δηµοσι΄ευση΄ς της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης.
Άρθρο 4
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε, …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

P5_TA(2004)0304

Ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς
και τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς (COM(2003)723  C5-0563/2003 
2003/0282(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)723) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και τα α΄ρθρα 95, παρα΄γραφος 1, και 175, παρα΄γραφος 1,
της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0563/2003),
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς σχετικα΄ µε την
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
προτεινο΄µενη νοµικη΄ βα΄ση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67 και 63 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0265/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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P5_TC1-COD(2003)0282
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς και τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 95, παρα΄γραφος 1,
και 175 παρα΄γραφος 1,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (4),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Τα δια΄φορα εθνικα΄ µε΄τρα που αφορου΄ν τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς θα πρε΄πει
να εναρµονιστου΄ν ω΄στε να επιτευχθει΄ ο διττο΄ς στο΄χος, δηλαδη΄ να ελαχιστοποιηθει΄ η επι΄πτωση των ηλεκτρι΄ ν στηλω΄ν και χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν στο περιβα΄λλον, συµβα΄λλοντας ΄ετσι στην προστασι΄α,
κω
τη διατη΄ρηση και τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας του περιβα΄λλοντος και να εξασφαλιστει΄ η ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α
΄ σεις του ανταγωνισµου΄ στην Κοινο΄τητα.
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και να αποφευ΄γονται οι στρεβλω

(2)

Την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την επανεξε΄ταση της κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς για τη διαχει΄ριση των
αποβλη΄των της 30η΄ς Ιουλι΄ου 1996 (5) µε την οποι΄α καθορι΄ζονται οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τη µελλοντικη΄ κοινοτικη΄ πολιτικη΄ για τα απο΄βλητα. Η εν λο΄γω ανακοι΄νωση τονι΄ζει την ανα΄γκη µει΄ωσης της
περιεκτικο΄τητας των αποβλη΄των σε επικι΄νδυνες ουσι΄ες και υπογραµµι΄ζει τα δυνητικα΄ οφε΄λη των διακοινοτι΄ ν κανο΄νων που περιορι΄ζουν την παρουσι΄α τε΄τοιων ουσιω΄ν σε προϊο΄ντα και σε διαδικασι΄ες παραγωγη΄ς.
κω
΄ νει ο΄τι ο΄που δεν µπορει΄ να αποφευχθει΄ η δηµιουργι΄α αποβλη΄των, αυτα΄ θα πρε΄πει να επαναΕπιπλε΄ον, δηλω
΄ νται ως υλικα΄ η΄ για παραγωγη΄ ενε΄ργειας.
χρησιµοποιου΄νται η΄ να ανακτω

(3)

Την οδηγι΄α 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 18ης Μαρτι΄ου 1991, σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και
τους συσσωρευτε΄ς που περιε΄χουν ορισµε΄νες επικι΄νδυνες ουσι΄ες (6), µε την οποι΄α ΄εγινε η προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν στον συγκεκριµε΄νο τοµε΄α. Ωστο΄σο, οι στο΄χοι των εν λο΄γω οδηγιω΄ν δεν
΄εχουν επιτευχθει΄ πλη΄ρως και η ανα΄γκη αναθεω
΄ ρηση΄ς τους υπογραµµι΄στηκε επι΄σης απο΄ το Έκτο Προ΄γραµµα
∆ρα΄σης για το Περιβα΄λλον (7), και την οδηγι΄α 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιανουαρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα ειδω΄ν ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ (8). Η οδηγι΄α 91/157/ΕΟΚ πρε΄πει λοιπο΄ν να αναθεωρηθει΄ και να αντικατασταθει΄ για λο΄γους σαφη΄νειας.

(4)

Στο΄χος των διατα΄ξεων για τις ελα΄χιστες απαιτη΄σεις για τη συλλογη΄, την επεξεργασι΄α και την ανακυ΄κλωση
΄ χρη
΄στη
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν και την ενηµε΄ρωση του τελικου
των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
(Κεφα΄λαια IV-VII) ει΄ναι η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος. Εποµε΄νως, η νοµικη΄ βα΄ση των διατα΄ξεων αυτω΄ν
ει΄ναι το α΄ρθρο 175 παρα΄γραφος 1 της Συνθη΄κης. Στο΄χος των διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις προϊο΄ντος, τη δια΄θεση στην αγορα΄ και τις απαιτη΄σεις ση΄µανσης στα Κεφα΄λαια ΙΙ, ΙΙΙ, VIIΙ και στο παρα΄ρτηµα II
ει΄ναι να εξασφαλιστει΄ η ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και εποµε΄νως η νοµικη΄ βα΄ση των διατα΄ξεων
αυτω΄ν ει΄ναι το α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης.

(5)

Για να µην καταλη΄γουν στο περιβα΄λλον οι ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς και για να αποφευ΄γεται η
΄ ν χρηστω
΄ ν απο΄ τις διαφορετικε΄ς απαιτη΄σεις διαχει΄ρισης αποβλη΄των για τις δια΄φορες
συ΄γχυση των τελικω
στη΄λες, η παρου΄σα οδηγι΄α ισχυ΄ει για ο΄λες τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς που διατι΄θενται στην
κοινοτικη΄ αγορα΄. Η προ΄βλεψη αυτου΄ του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς εξασφαλι΄ζει επι΄σης οικονοµι΄ες κλι΄µακας στη
συλλογη΄ και ανακυ΄κλωση, καθω΄ς επι΄σης και βε΄λτιστη εξοικονο΄µηση πο΄ρων.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C …
ΕΕ C …
ΕΕ C …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
COM(96)399 τελικο΄.
ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 38. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/101/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 1
της 5.1.1999, σ. 1).
(7) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 2003/108/ΕΚ (ΕΕ L 345 της
31.12.2003, σ. 106).
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(6)

΄ ν προϊο΄Ασφαλει΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς ει΄ναι θεµελιω΄δους σηµασι΄ας για την ασφα΄λεια πολλω
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν και αποτελου΄ν σηµαντικη΄ πηγη΄ ενε΄ργειας στην κοινωνι΄α µας.
ντων, εφαρµογω

(7)

΄ που και των ζω΄ων και του περιβα΄λλοΓια να επιτευχθει΄ υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας της υγει΄ας του ανθρω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν πρε΄πει να απαγορευθει΄ λο΄γω της ποσο΄τηντος, η εµπορι΄α ορισµε΄νων ηλεκτρικω
τας βαρε΄ων µετα΄λλων που περιε΄χουν.

(8)

Για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, οι χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς πρε΄πει να
συλλε΄γονται. Αυτο΄ σηµαι΄νει θε΄σπιση συστηµα΄των συλλογη΄ς ω΄στε ο΄λες οι χρησιµοποιηµε΄νες φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς να µπορου΄ν να επιστρε΄φονται µε προ΄σφορο τρο΄πο απο΄ τους τελικου΄ς
χρη΄στες, δωρεα΄ν.

(9)

Απαιτει΄ται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να επιτυγχα΄νουν υψηλο΄ ποσοστο΄ συλλογη΄ς για χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς
΄ ν στο΄χων
στη΄λες και συσσωρευτε΄ς για να εξασφαλιστει΄ ο΄τι συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη των περιβαλλοντικω
΄ ν σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα και
της Κοινο΄τητας. Για να επιτευχθει΄ υψηλο΄ επι΄πεδο ανακυ΄κλωσης υλικω
΄ ν, απαιτει΄ται απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη να στε΄λνουν σε
για να µην υπα΄ρχουν ανισο΄τητες µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
εγκαταστα΄σεις ανακυ΄κλωσης τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς που συλλε΄γονται.

΄ ν για το περιβα΄λλον και την υγει΄α σε ο΄,τι αφορα΄ το κα΄δµιο, τον
(10) Υπο΄ το πρι΄σµα των συγκεκριµε΄νων ανησυχιω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που
υδρα΄ργυρο και τον µο΄λυβδο και τα ειδικα΄ χαρακτηριστικα΄ των ηλεκτρικω
περιε΄χουν κα΄δµιο, υδρα΄ργυρο και µο΄λυβδο πρε΄πει να θεσπιστου΄ν προ΄σθετα µε΄τρα. Η χρη΄ση υδραργυ΄ρου
΄ ν στηλω΄ν αυτοκινη΄των και
στις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες πρε΄πει να περιοριστει΄. Η οριστικη΄ δια΄θεση ηλεκτρικω
βιοµηχανι΄ας πρε΄πει να απαγορευθει΄. Πρε΄πει να τεθει΄ προ΄σθετος στο΄χος συλλογη΄ς για φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς
στη΄λες νικελι΄ου-καδµι΄ου. Επιπλε΄ον, πρε΄πει να θεσπιστου΄ν ειδικε΄ς απαιτη΄σεις ανακυ΄κλωσης για τις στη΄λες
καδµι΄ου σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα και να µην υπα΄ρχουν ανισο΄τητες µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
(11) Πρε΄πει ο΄λα τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη να ει΄ναι σε θε΄ση να συµµετε΄χουν στα συστη΄µατα συλλογη΄ς και ανακυ΄κλωσης. Τα συστη΄µατα αυτα΄ πρε΄πει να αποσκοπου΄ν στην αποφυγη΄ διακρι΄σεων για τα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα,
΄ ν στις συναλλαγε΄ς η΄ στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄ και πρε΄πει να εγγυω΄νται τη µε΄γιστη δυνατη΄
φραγµω
΄νη για τη χρηµατοδο΄τηση
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν. Την ευθυ
επιστροφη΄ χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν αποβλη
΄των πρε΄πει να µοιρα
΄ ζονται ΄ολοι οι υφιστα
΄µενοι παρατης διαχει΄ρισης των ιστορικω
΄ των συλλογικη
΄ς χρηµατοδο΄τησης στα οποι΄α συνεισφε΄ρουν αναλογικα
΄
γωγοι΄ µε΄σω συστηµα
΄ολοι οι παραγωγοι΄ που υπα
΄ ρχουν στην αγορα
΄ ΄οταν προκυ
΄πτει το κο΄στος. Για µεταβατικη΄ περι΄οδο,
πρε΄πει να επιτρε΄πεται στους παραγωγου΄ς, σε εκου΄σια βα΄ση κατα΄ την πω΄ληση νε΄ων προϊο΄ντων, να επιδει΄νται να καλυ
΄ψουν οι παραγωγοι΄ κατα
΄ τη συλλογη
΄,
κνυ΄ουν στους αγοραστε΄ς το κο΄στος που καλου
΄ ν ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευεπεξεργασι΄α και ανακυ΄κλωση χρησιµοποιηµε΄νων φορητω
΄ ν που ΄εχουν τεθει΄ στην αγορα
΄ πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α µεταφορα
΄ς της ανα
΄ χει΄ρας οδηγι΄ας
τω
΄ ν µελω
΄ ν. Οι παραγωγοι΄ που κα΄νουν χρη΄ση αυτου΄ του µε΄τρου πρε΄πει να
στη νοµοθεσι΄α των κρατω
εξασφαλι΄ζουν ο΄τι το αναφερο΄µενο κο΄στος δεν υπερβαι΄νει το πρα΄γµατι καταβληθε΄ν κο΄στος.
(12) Τα συστη΄µατα συλλογη΄ς και ανακυ΄κλωσης πρε΄πει να βελτιστοποιηθου΄ν, προκειµε΄νου κυρι΄ως να ελαχιστοποιηθει΄ το αρνητικο΄ εξωτερικο΄ κο΄στος µεταφορα΄ς.
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ν
(13) Οι βασικε΄ς αρχε΄ς χρηµατοδο΄τησης της διαχει΄ρισης χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
πρε΄πει να θεσπιστου΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Τα συστη΄µατα χρηµατοδο΄τησης πρε΄πει να βοηθη΄σουν στην
επι΄τευξη υψηλω΄ν ποσοστω΄ν συλλογη΄ς και ανακυ΄κλωσης και στην εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της ευθυ΄νης του
παραγωγου΄.
΄ ν στηλω΄ν η΄ συσσωρευτω
΄ ν πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να τις
(14) Οι κα΄τοχοι χρησιµοποιηµε΄νων φορητω΄ν ηλεκτρικω
επιστρε΄φουν δωρεα΄ν. Οι παραγωγοι΄ πρε΄πει γι’ αυτο΄ το λο΄γο να χρηµατοδοτη΄σουν τη συλλογη΄, επεξεργασι΄α
και ανακυ΄κλωση εκει΄νων που ΄εχουν παραδοθει΄ στην εγκατα΄σταση συλλογη΄ς τους. Οι παραγωγοι΄ πρε΄πει
επι΄σης να χρηµατοδοτη΄σουν τη συλλογη΄, επεξεργασι΄α και ανακυ΄κλωση α΄λλων χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρι΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν.
κω
΄ χρη
΄στη για
(15) Για την επιτυχι΄α της προσπα΄θειας συλλογη΄ς ει΄ναι απαραι΄τητη η ενηµε΄ρωση του τελικου
΄ χρη
΄στη στη διαχει΄ριση
ξεχωριστη΄ συλλογη΄, τα διαθε΄σιµα συστη΄µατα συλλογη΄ς και τον ρο΄λο του τελικου
΄ ν. Πρε΄πει να γι΄νουν λεπτοµερει΄ς ρυθµι΄σεις για το
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄στη διαφανη΄, αξιο΄πιστη και σαφη΄ πληροφο΄συ΄στηµα ση΄µανσης, που πρε΄πει να παρε΄χει στον τελικο΄ χρη
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν και των βαρε΄ων µετα΄λλων που περιε΄ρηση σχετικα΄ µε τη συλλογη΄ ηλεκτρικω
χουν.
΄στες πρε΄πει να ει΄ναι ενηµερωµε΄νοι επι΄σης για τη χωρητικο΄τητα των ηλεκτρικω
΄ν
(16) Οι τελικοι΄ χρη
΄ ν που αγορα
΄ ζουν προκειµε΄νου να µπορου
΄ν να κα
΄νουν τις επιλογε΄ς τους µε την απαιτου
΄στηλω
µενη ενηµε΄ρωση.

30.4.2004

30.4.2004
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(17) Εα΄ν, για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι της παρου΄σας οδηγι΄ας και, ιδι΄ως, για την επι΄τευξη υψηλω΄ν ποσοστω΄ν
ξεχωριστη΄ς συλλογη΄ς και ανακυ΄κλωσης, τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου΄ν οικονοµικα΄ µε΄σα, ο΄πως διαφορο΄ νουν την Επιτροπη΄ αναλο΄γως.
ποιηµε΄να ποσοστα΄ φο΄ρων, πρε΄πει να ενηµερω
(18) Για να ελεγχθει΄ εα΄ν ΄εχει επιτευχθει΄ ο στο΄χος της παρου΄σας οδηγι΄ας, χρεια΄ζονται αξιο΄πιστα και συγκρι΄σιµα
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που διατε΄θηκαν στην αγορα΄, συλλε΄χθηκαν
στοιχει΄α για τις ποσο΄τητες ηλεκτρικω
΄ θηκαν.
και ανακυκλω
΄ σεις σε περι΄πτωση παρα΄βασης των διατα΄ξεων της
(19) Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να θεσπι΄σουν κανο΄νες για τις κυρω
΄ σεις αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεπαρου΄σας οδηγι΄ας και να διασφαλι΄σουν την εφαρµογη΄ τους. Οι κυρω
σµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς.
(20) Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας πρε΄πει να θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε
την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκη΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
σης των εκτελεστικω
(21) Εφο΄σον οι στο΄χοι της παρου΄σας οδηγι΄ας για προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και εξασφα΄λιση της ορθη΄ς
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, και, εποµε΄λειτουργι΄ας της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω
νως, για λο΄γους κλι΄µακας η΄ επιπτω΄σεων της δρα΄σης, µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα δυ΄ναται να θεσπι΄σει µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, ο΄πως ορι΄ζεται
στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο΄πως ορι΄ζεται στο εν λο΄γω α΄ρθρο,
η παρου΄σα οδηγι΄α δεν προχωρει΄ πε΄ραν του αναγκαι΄ου για την επι΄τευξη των εν λο΄γω στο΄χων.
(22) Η παρου΄σα οδηγι΄α ισχυ΄ει µε την επιφυ΄λαξη της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τις απαιτη΄σεις ασφα΄λειας, ποιο΄τητας και υγει΄ας και της ειδικη΄ς κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τη διαχει΄ριση των αποβλη΄των, ιδι΄ως της
οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 18ης Σεπτεµβρι΄ου 2000,
για τα οχη΄µατα που βρι΄σκονται στο τε΄λος του κυ΄κλου της ζωη΄ς τους (2) και της οδηγι΄ας 2002/96/ΕΚ.
΄ ν στηλω΄ν εφο΄σον προσδιορι΄ζονται,
(23) Όσον αφορα΄ την ευθυ΄νη του παραγωγου΄, οι παραγωγοι΄ ηλεκτρικω
καθι΄στανται υπευ΄θυνοι για περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α µετα΄ την αποµα΄κρυνση της ηλεκτρικη΄ς στη΄λης απο΄ οποιοδη΄ποτε ο΄χηµα που βρι΄σκεται στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς του η΄ απο΄βλητα απο΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄
εξοπλισµο΄ που ΄εχουν συλλεχθει΄ ξεχωριστα΄.
(24) Η οδηγι΄α 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιανουαρι΄ου 2003,
σχετικα΄ µε τον περιορισµο΄ της χρη΄σης ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν σε ει΄δη ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ (3) δεν ισχυ΄ει για τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες που χρησιµοποιου΄νται στον ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄.
(25) Οι ηλεκτρικε΄ς στη΄λες αυτοκινη΄των και βιοµηχανι΄ας που χρησιµοποιου΄νται σε οχη΄µατα πρε΄πει να πληρου΄ν
τις απαιτη΄σεις της οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 4. Όσον αφορα΄ τη χρη΄ση του καδµι΄ου στις
βιοµηχανικε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες για ηλεκτρικα΄ οχη΄µατα, το παρα΄ρτηµα II της οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ χορηγει΄
εξαι΄ρεση µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΘΕΜΑ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Στο΄χος
΄ει, ως πρω
΄ τη προτεραιο΄τητα, στην προ΄ληψη της χρη΄σης βαρε΄ων µετα
΄ λλων
Η παρου΄σα οδηγι΄α στοχευ
΄λες και συσσωρευτε΄ς και επιπλε΄ον στη συλλογη΄, επεξεργασι΄α και ανακυ΄κλωση ΄ολων
σε ηλεκτρικε΄ς στη
΄γεται η δια
΄ θεση ηλε΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν προκειµε΄νου να αποφευ
των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 2002/525/ΕΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 81).
(3) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
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΄ ν στηλω
΄ ν που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες και να προωθει΄ται η ανακυ΄κλωση των χρησι΄µων
κτρικω
΄ ν. Επιδιω
΄ κει επι΄σης να βελτιω
΄ σει την περιβαλλοντικη΄ συµπεριφορα
΄ των στηλω
΄ ν και συσσωουσιω
΄ ν, καθω
΄ ς και τις δραστηριο΄τητες ΄ολων των φορε΄ων εκµετα
΄ λλευσης που εµπλε΄κονται στον
ρευτω
΄κλο ζωη
΄ς του ηλεκτρικου
΄ και ηλεκτρονικου
΄ εξοπλισµου
΄ ΄οπως ει΄ναι παραγωγοι΄, διανοµει΄ς και
κυ
΄ λλευσης που συµµετε΄χουν α
΄ µεσα στην επεξερκαταναλωτε΄ς, και ιδι΄ως εκει΄νων των φορε΄ων εκµετα
΄των ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν.
γασι΄α αποβλη

Άρθρο 2
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν, και για τις
1.
Η παρου΄σα οδηγι΄α ισχυ΄ει για ο΄λους τους τυ΄πους ηλεκτρικω
΄ τις απαιτη
΄σεις σχετικα
΄ µε την εµπορι΄α, τη
συσκευε΄ς στις οποι΄ες ει΄ναι ενσωµατωµε΄νες, ΄οσον αφορα
΄µανση και την αφαι΄ρεση των στηλω
΄ ν, ανεξα΄ρτητα απο΄ το σχη΄µα, τον ο΄γκο, το βα΄ρος, τη συ΄νθεση του
ση
υλικου΄ η΄ τη χρη΄ση τους.
2.
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν ισχυ΄ει για ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς που χρησιµοποιου΄νται σε τεχνικο΄
΄ ΄οπλα και πυροµαχικα
΄ που προορι΄ζονται για συγκεκριµε΄νους στρατιωεξοπλισµο΄ για στρατιωτικο΄ υλικο΄, η
΄τε για στη
΄λες και συσσωρευτε΄ς που χρησιµοποιου
΄νται σε οχη
΄µατα και σε εξοπλιτικου΄ς σκοπου΄ς, ου
΄ν στο δια
΄ στηµα.
σµο΄ που προορι΄ζονται να αποσταλου

Άρθρο 3
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας ισχυ΄ουν οι εξη΄ς ορισµοι΄:
1)

΄ «συσσωρευτη
΄ς»: κα΄θε πηγη΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, που παρα΄γεται απο΄ α΄µεση µετα«ηλεκτρικη΄ στη΄λη» η
τροπη΄ χηµικη΄ς ενε΄ργειας, αποτελου΄µενη απο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα πρωτογενη΄ στοιχει΄α (µη επαναφορτιζο΄µενα)
΄ αποτελου
΄µενη απο΄ ΄ενα η
΄ περισσο΄τερα δευτερογενη
΄ στοιχει΄α (επαναφορτιζο΄µενα)·
η

2)

΄ τους και το
΄ ν στηλω΄ν η΄ συσσωρευτω
΄ ν που συνδε΄ονται µεταξυ
«συστοιχι΄α»: κα΄θε συ΄νολο ηλεκτρικω
οποι΄ο µπορει΄ να ει΄ναι εγκλεισµε΄νο σε εξωτερικο΄ κε΄λυφος ως ολοκληρωµε΄νη µονα΄δα, που δεν προορι΄ζεται
να ανοιχτει΄ απο΄ τον καταναλωτη΄·

3)

«φορητη΄ ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς»: ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς που χρησιµοποιει΄ται σε οικιακε΄ς εφαρµογε΄ς, ασυ΄ρµατα ηλεκτρικα΄ εργαλει΄α, συστη΄µατα φωτισµου΄ ΄εκτακτης ανα΄γκης, ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄ η΄ α΄λλες εφαρµογε΄ς, ει΄τε απο΄ καταναλωτε΄ς ει΄τε απο΄ επαγγελµατι΄ες·

4)

΄ »: µικρε΄ς στρογγυλε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες η΄ συσσωρευτε΄ς, µε δια΄µετρο µεγαλυ΄τερη
«στοιχει΄α  κουµπια
΄ δειγµα, για ειδικου΄ς σκοπου΄ς, ο΄πως σε βοηθη΄µατα
απο΄ το υ΄ψος τους, που χρησιµοποιου΄νται, για παρα
΄ ς και για εφεδρικη
΄ ισχυ
΄·
ακοη΄ς, ρολο΄για, µικρο΄ φορητο΄ εξοπλισµο΄, καθω

5)

«ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς βιοµηχανι΄ας»: ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς που χρησιµοποιει΄ται για
΄ ηλεκτρικη΄
βιοµηχανικου΄ς σκοπου΄ς, π.χ. ως εφεδρικη΄ µονα΄δα η΄ κινητη΄ρια δυ΄ναµη, που δεν ει΄ναι «φορητη
στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς» ΄οπως ορι΄ζονται στο σηµει΄ο 3·

6)

«ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς αυτοκινη΄των»: ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς που χρησιµοποιει΄ται για
την εκκι΄νηση, τον φωτισµο΄ η΄ το συ΄στηµα ανα΄φλεξης των οχηµα΄των·

7)

«χρησιµοποιηµε΄νη ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς»: ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς, που αποτελει΄ απο΄βλητο κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 1, στοιχει΄ο (α), της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 15ης
Ιουλι΄ου 1975, περι΄ των στερεω΄ν αποβλη΄των (1)·

8)

΄ ν για τους αρχικου΄ς
«ανακυ΄κλωση»: επανεπεξεργασι΄α σε µια διαδικασι΄α παραγωγη΄ς των αποβλη΄των υλικω
΄ς, εκτο΄ς απο΄ την ανα΄κτηση ενε΄ργειας, η οποι΄α συνι΄σταται στη χρη
΄ση καυσι΄µων αποβλη
΄των
σκοπου
΄ς ενε΄ργειας µε α
΄ µεση καυ
΄ση µε η
΄ χωρι΄ς α
΄ λλα απο΄βλητα, αλλα
΄ µε ανα
΄ως µε΄σων παραγωγη
κτηση της θερµο΄τητας·

9)

«δια΄θεση»: κα΄θε δραστηριο΄τητα που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IIA της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·

(1) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

30.4.2004

30.4.2004
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΄κλωση, ανα
΄ κτηση η
΄ δια
΄10) «επεξεργασι΄α»: κα΄θε επεξεργασι΄α στο πλαι΄σιο της προετοιµασι΄ας για ανακυ
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν µετα΄ την παρα΄δοση΄ τους σε εγκατα΄σταση,
θεση χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ νει για παρα
΄ δειγµα διαλογη
΄, αποσυναρµολο΄γηση, κατακα
΄ θιση, κ.λπ.·
που περιλαµβα
11) «συσκευη΄»: κα΄θε ηλεκτρικο΄ς και ηλεκτρονικο΄ς εξοπλισµο΄ς, ο΄πως ορι΄ζεται απο΄ την οδηγι΄α 2002/96/ΕΚ που
λειτουργει΄ πλη΄ρως η΄ εν µε΄ρει η΄ που µπορει΄ να λειτουργη΄σει µε ηλεκτρικε΄ς στη΄λες η΄ συσσωρευτε΄ς·
12) «παραγωγο΄ς»: κα΄θε προ΄σωπο το οποι΄ο, ανεξαρτη΄τως της χρησιµοποιου΄µενης τεχνικη΄ς πω΄λησης, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της εξ αποστα΄σεως επικοινωνι΄ας συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 97/7/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς Μαι΅ου 1997, για την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν στις εξ αποστα΄σεως συµβα΄σεις (1):
α)

΄ τις ενσωµακατασκευα΄ζει και πωλει΄ ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς µε το εµπορικο΄ του ση΄µα, η
΄ νει σε συσκευε΄ς
τω

β)

΄λες η
΄ συσσωµεταπωλει΄ µε το εµπορικο΄ του ση΄µα η΄ ενσωµατωµε΄νες σε συσκευε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη
΄ ο οποι΄ος δεν µπορει΄ να προσδιοριστει΄
ρευτε΄ς που ΄εχουν παραχθει΄ απο΄ προµηθευτη
η΄

γ)

΄
εισα΄γει η΄ εξα΄γει ηλεκτρικε΄ς στη΄λες, συσσωρευτε΄ς η΄ συσκευε΄ς σε επαγγελµατικη΄ βα΄ση στην κοινοτικη
΄·
αγορα

΄ποτε προµηθευ
΄ει ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και συσσωρευτε΄ς επι΄ εµπορικη
΄ς
13) «διανοµε΄ας»: οιοσδη
΄ σεως, στον τελικο΄ χρη
΄στη·
βα
14) «συ΄στηµα κλειστου΄ βρο΄χου»: συ΄στηµα στο οποι΄ο µια χρησιµοποιηµε΄νη ηλεκτρικη΄ στη΄λη η΄ συσσωρευτη΄ς
΄ ρτητα η
΄ εξ ονο΄µατο΄ς του, για να ανακυεπιστρε΄φεται στον παραγωγο΄, η΄ σε τρι΄τους που ενεργου΄ν ανεξα
΄ σει τα δευτερογενη΄ υλικα΄ του τα οποι΄α θα επαναχρησιµοποιηθου΄ν στην κατασκευη΄ νε΄ων προϊο΄ντων.
κλω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Άρθρο 4
Προ΄ληψη
΄λαξη της οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ, τα κρα΄τη µε΄λη απαγορευ΄ουν την εµπορι΄α ο΄λων των
1.
Με την επιφυ
΄ ν, ει΄τε ει΄ναι ενσωµατωµε΄νοι σε συσκευε΄ς ει΄τε ο΄χι, που περιε΄χουν α΄νω του:
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
ηλεκτρικω
΄ργυρο,
α) 5 ppm υδρα
΄
β) 40 ppm µο΄λυβδο, και/η
΄δµιο.
γ) 20 ppm κα
2.

΄ γραφος 1 δεν ισχυ
΄ει για τις εφαρµογε΄ς που παρατι΄θενται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙΙ.
Η παρα

΄ ση προ΄ταση της Επιτροπη
΄ς, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και το Συµβου
΄λιο τροποποιου
΄ν το
3.
Με βα
΄ ρτηµα ΙΙΙ συ
΄µφωνα µε την τεχνικη΄ προ΄οδο, προκειµε΄νου να περιορι΄σουν περαιτε΄ρω τον κατα
΄παρα
΄µατος ΙΙΙ, εα
΄ ν η χρη
΄ση υδραργυ
΄ρου, καδµι΄ου η
΄ µολυ
΄βδου στις
λογο των εξαιρε΄σεων του παραρτη
΄ νονται σ’ αυτο΄ ΄εχει καταστει΄ αποφευκτη
΄ λο΄γω της παρουσι΄ασης εναλλαεφαρµογε΄ς που περιλαµβα
΄ ν λυ
΄σεων στην αγορα
΄.
κτικω
Άρθρο 5
Αυξηµε΄νες περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις
΄ς να βελτιω
΄ σουν τις συνολικε΄ς
Τα κρα΄τη µε΄λη προωθου΄ν την ΄ερευνα και ενθαρρυ΄νουν τους παραγωγου
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν σε ολο΄κληρο τον κυ΄κλο ζωη΄ς τους και
περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις των ηλεκτρικω
΄ πτυξη και εµπορικη
΄ δια
΄ θεση ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που περιε΄χουν
ενθαρρυ΄νουν την ανα
µικρο΄τερες ποσο΄τητες επικι΄νδυνων ουσιω΄ν η΄ που περιε΄χουν λιγο΄τερο ρυπογο΄νες ουσι΄ες, ιδι΄ως ως υποκατα΄στατα
του υδραργυ΄ρου, του καδµι΄ου και του µολυ΄βδου.
(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271 της
9.10.2002, σ. 16).
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΄τη µε΄λη προωθου
΄ν την ΄ερευνα και ανα
΄ πτυξη τεχνολογι΄ας στους ανωτε΄ρω τοµει΄ς, για την
Τα κρα
΄ θηση των ανωτε΄ρω στο΄χων.
προω
΄ τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ΄οτι οι ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και οι συσσωρευτε΄ς δεν µπορου
΄ν να ενσωΤα κρα
΄ νονται σε συσκευε΄ς εα
΄ ν δεν ει΄ναι ευ
΄κολη η αφαι΄ρεση
΄ τους απο΄ τους τελικου
΄ς χρη΄στες, ΄οταν
µατω
΄νται. Η δια
΄ ταξη αυτη
΄ δεν ισχυ
΄ει για τις κατηγορι΄ες συσκευω
΄ ν που περιε΄χονται στο παρα
΄ ρεξαντλου
΄λες η
΄ συσσωρευτε΄ς πρε΄πει να
τηµα ΙΙΙ. Όλες οι συσκευε΄ς που ΄εχουν ενσωµατωµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη
΄ονται απο΄ οδηγι΄ες για την ασφαλη
΄ αφαι΄ρεση
΄ τους και, ΄οπου απαιτει΄ται, απο΄ πληροφορι΄ες
συνοδευ
΄ µε το περιεχο΄µενο των ενσωµατωµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν.
σχετικα

Άρθρο 6
Κυψε΄λες καυσι΄µου που δεν περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν να απαγορευ
΄ουν την εµπορι΄α συσσωρευτω
΄ ν που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα
Τα κρα
εφο΄σον διατι΄θενται κυψε΄λες καυσι΄µου που δεν περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 7
∆ια΄θεση στην αγορα΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη δεν παρεµποδι΄ζουν, απαγορευ΄ουν η΄ περιορι΄ζουν τη δια΄θεση, στην αγορα΄ της επικρα΄τεια΄ς
΄ ν στηλω΄ν η΄ συσσωρευτω
΄ ν που πληρου΄ν τις απαιτη΄σεις της παρου΄σας οδηγι΄ας.
τους, ηλεκτρικω
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι ηλεκτρικε΄ς στη΄λες η΄ συσσωρευτε΄ς
που δεν πληρου΄ν τις προδιαγραφε΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας δεν διατι΄θενται στην αγορα΄ η΄ αποσυ΄ρονται απο΄ αυτη΄ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΛΛΟΓΗ
Άρθρο 8
Προω΄θηση συστη΄µατος κλειστου΄ βρο΄χου
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την προ΄ληψη της οριστικη΄ς δια΄θεσης χρησιµοποιηµε΄νων ηλε΄στηµα κλειστου΄ βρο΄χου για ο΄λες τις χρη΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ συ
κτρικω
΄ση δεν απαγορευ
΄εται συ
΄µφωνα µε το
σιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς των οποι΄ων η χρη
΄ρθρο 4.
α

Άρθρο 9
Συστη΄µατα συλλογη΄ς
1.
α)

Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι:
δηµιουργου΄νται συστη΄µατα υπο΄ τα οποι΄α χρησιµοποιηµε΄νες φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
΄ στην περιοχη
΄ ΄οπου κατοικου
΄ν οι τελικοι΄ χρη΄στες η
΄ κοντα
΄
µπορου΄ν να συλλε΄γονται ξεχωριστα
΄ν συλλε΄γονται µε΄σω των συστηµα
΄ των που αναφε΄ρονται στο α
΄ρθρο 5,
΄ν δωρεα΄ν εκτο΄ς εα
σε αυτη
΄ γραφος 1, της οδηγι΄ας 2002/96/ΕΚ·
παρα

΄λες και συσσωρευτε΄ς τους
β) οι τελικοι΄ χρη΄στες παραδι΄δουν τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη
΄ σεις συλλογη
΄ς που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο (α)·
στις εγκαταστα
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γ)

΄ οι διανοµει΄ς ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν βιοµηχανι΄ας, η΄ τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ
οι παραγωγοι΄ η
ονο΄µατο΄ς τους, παραλαµβα΄νουν απο΄ τους τελικου΄ς χρη΄στες τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και
συσσωρευτε΄ς βιοµηχανι΄ας, ανεξα΄ρτητα απο΄ τη χηµικη΄ συ΄νθεση και προε΄λευση·

δ)

΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν αυτοκινη΄των οι διανοµει΄ς, η΄ τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ
οι παραγωγοι΄ ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωονο΄µατο΄ς τους, εγκαθιστου΄ν συστη΄µατα για τη συλλογη΄ χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ς χρη
΄στες η
΄ απο΄ προσβα
΄ σιµο µε΄ρος στην περιοχη
΄ των
ρευτω΄ν για αυτοκι΄νητα απο΄ τους τελικου
΄ ν, για τις περιπτω΄σεις ο΄που δεν συλλε΄γονται βα΄σει των συστηµα΄των των οποι΄ων µνει΄α γι΄νεται
χρηστω
στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ.

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, κατα΄ την εγκατα΄σταση των συστηµα΄των συλλογη΄ς, λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι
΄ σεις της µεταφορα΄ς.
αρνητικε΄ς εξωτερικε΄ς επιπτω
΄ τη µε΄λη δηµιουργου
΄ν ελα
΄ χιστα συστη
΄µατα απο΄θεσης για ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες µε χαµηλο΄
3.
Τα κρα
΄ συλλογη
΄ς και για ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες.
ποσοστο
΄ λογα µε την επικινδυνο΄τητα των περιεχοµε΄νων
Το επι΄πεδο της απο΄θεσης µπορει΄ να διαφε΄ρει ανα
΄ ν.
ουσιω

Άρθρο 10
Μεµονωµε΄να η΄ συλλογικα΄ συστη΄µατα
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 9, τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πουν στους παραγωγου΄ς να εγκαθιστου΄ν µεµονωµε΄να η΄
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τα εν
συλλογικα΄ συστη΄µατα επιστροφη΄ς χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
λο΄γω συστη΄µατα ει΄ναι συ΄µφωνα µε τη παρου΄σα οδηγι΄α.

Άρθρο 11
΄ δια΄θεση
Οριστικη
΄ σµατα υδραργυ
΄ρου, µολυ
΄βδου η
΄ καδµι΄ου των ηλεκτρικω
΄ν
Τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι τα κλα
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν, εφο΄σον δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να ανακυκλωθου
΄ν σε α
΄ λλες ηλεκτρικε΄ς στη
΄στηλω
΄ σε ειδικε΄ς θε΄σεις χω
΄ ρων υγειονοµικη
΄ς ταφη
΄ς επικι΄νδυνων αποβλη
΄των, µε
λες, αποτι΄θενται οριστικα
΄λληλες διασφαλι΄σεις περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας.
τις κατα

Άρθρο 12
Οικονοµικα΄ µε΄σα
Εα΄ν τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου΄ν οικονοµικα΄ µε΄σα για την προω΄θηση της συλλογη΄ς χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρι΄ ν στηλω΄ν που περιε΄χουν λιγο΄τερο
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν η΄ για την προω΄θηση της χρη΄σης ηλεκτρικω
κω
ρυπογο΄νες ουσι΄ες, θεσπι΄ζοντας, για παρα΄δειγµα, διαφορετικου΄ς φορολογικου΄ς συντελεστε΄ς, κοινοποιου΄ν στην
΄ ν.
Επιτροπη΄ τα µε΄τρα σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των µε΄σων αυτω

Άρθρο 13
Στο΄χοι συλλογη΄ς
1.
Τε΄σσερα ΄ετη, το αργο΄τερο, µετα΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 32, παρα΄γραφος 1, τα κρα΄τη
΄ ν ετη
΄µε΄λη επιτυγχα΄νουν µε΄σο ετη΄σιο ποσοστο΄ συλλογη΄ς τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµο προς το 50 % των εθνικω
΄σεων επι΄ τα δυ
΄ο προηγου
΄µενα ΄ετη για ΄ολες τις φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς,
σιων πωλη
΄ ν στηλω΄ν νικελι΄ου-καδµι΄ου.
συµπεριλαµβανοµε΄νων των φορητω΄ν ηλεκτρικω
΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α
΄ ρθρο 32, παρα
΄γραφος 1, τα κρα΄τη
Έξι ΄ετη, το αργο΄τερο, µετα
΄σιο ποσοστο΄ συλλογη΄ς τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµο προς το 60 % των εθνικω
΄ ν ετη
΄µε΄λη επιτυγχα΄νουν µε΄σο ετη
΄σεων επι΄ τα δυ
΄ο προηγου
΄µενα ΄ετη για ΄ολες τις φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και συσσωσιων πωλη
΄ ν ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν νικελι΄ου-καδµι΄ου.
ρευτε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των φορητω
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΄. Με την επιφυ΄2.
Βα΄σει του πι΄νακα 2 του παραρτη΄µατος I, πρε΄πει να καταρτι΄ζεται ΄εκθεση για τη συλλογη
λαξη του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 25ης
Νοεµβρι΄ου 2002, για τις στατιστικε΄ς των αποβλη΄των (1), τα κρα΄τη µε΄λη συντα΄σσουν ετη΄σια ΄εκθεση, αρχη΄ς γενοµε΄νης ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1, και η οποι΄α καλυ΄πτει ΄ενα
ολο΄κληρο ηµερολογιακο΄ ΄ετος. Η ΄εκθεση διαβιβα΄ζεται στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ξη
του ΄ετους στο οποι΄ο αναφε΄ρεται.
΄ρθρο 32, παρα
΄γραφος 1, η
3.
Το αργο΄τερο ΄εξι ΄ετη απο΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α
΄ υποβα
΄ λλει προ΄ταση συ
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 251 της Συνθη
΄κης, για την αυ
΄ξηση των στο
΄χων
Επιτροπη
΄ς.
συλλογη
Άρθρο 14
Ειδικε΄ς παρατα΄σεις και προσαρµογε΄ς
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να ζητη΄σουν παρα΄ταση της προθεσµι΄ας για την επι΄τευξη των στο΄χων συλλογη΄ς
΄ τατο ο΄ριο, για λο΄γους που σχετι΄ζονται µε ειδικε΄ς
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 13, µε΄χρι 36 µη΄νες κατ’ ανω
΄ ν νησιω
΄ ν η΄ υ΄παρξη αγροτικω΄ν και ορεινω
΄ ν περιοχω
΄ ν και η
γεωγραφικε΄ς συνθη΄κες, ο΄πως µεγα΄λος αριθµο΄ς µικρω
΄ λογος των αιτηµα
΄των για παρα
΄ταση και των παρατα
΄ σεων που
χαµηλη΄ πυκνο΄τητα πληθυσµου΄. Ο κατα
΄ νεται στο παρα
΄ ρτηµα … (*).
παραχωρη΄θηκαν περιλαµβα
΄ ρησαν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση δυνα΄µει Συνθηκω΄ν Προσχωρη΄σεως που ΄εχουν
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη που προσχω
συναφθει΄ µετα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003, µπορου΄ν επι΄σης να ζητη΄σουν προσαρµογη΄ των στο΄χων συλλογη΄ς που
΄ ν γεωγραφικω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν, κοινωνικω
΄ ν και περιβαλλοντικω
΄ν
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 13, λο΄γω ειδικω
΄ ν, ΄οπως ο µεγα
΄ λος αριθµο΄ς µικρω
΄ ν νη
΄σων η
΄ηυ
΄παρξη αγρο΄τικω
΄ ν και ορεινω
΄ ν ζωνω
΄ ν και η
συνθηκω
΄ πυκνο΄τητα πληθυσµου
΄. Κατα
΄ λογος των αιτηµα
΄των για παρα
΄ ταση και των παρατα
΄ σεων που
χαµηλη
΄ ρτηµα … (*).
΄ νεται στο παρα
παραχωρη΄θηκαν περιλαµβα
3.
Εα΄ν κα΄ποιο κρα΄τος µε΄λος κρι΄νει αναγκαι΄ο να θεσπι΄σει εθνικα΄ µε΄τρα που βασι΄ζονται στις προηγου΄µενες
παραγρα΄φους, γνωστοποιει΄ στην Επιτροπη΄ τα υπο΄ µελε΄τη εθνικα΄ µε΄τρα και τους λο΄γους θε΄σπιση΄ς τους.
4.
Η Επιτροπη΄, εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ τη γνωστοποι΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3, εγκρι΄νει η΄ απορρι΄΄ σει ο΄τι συνα΄δουν µε τους ο΄ρους των παραγρα΄φων 1 και 2 και δεν
πτει τα υπο΄ µελε΄τη εθνικα΄ µε΄τρα αφου΄ εξακριβω
΄ ν µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν.
αποτελου΄ν αυθαι΄ρετα µε΄σα δια΄κρισης η΄ συγκεκαλυµµε΄νο περιορισµο΄ των συναλλαγω
Ελλει΄ψει αποφα΄σεως της Επιτροπη΄ς εντο΄ς της συγκεκριµε΄νης χρονικη΄ς περιο΄δου, τα υπο΄ µελε΄τη εθνικα΄ µε΄τρα
θεωρου΄νται εγκεκριµε΄να.
΄σεις που ΄εχει λα
΄ βει, ΄ετσι ω
΄ στε να
΄ νει τα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη για τις γνωστοποιη
5.
Η Επιτροπη΄ ενηµερω
΄εχει τις απο΄ψεις τους προτου
΄ λα
΄ βει τις αποφα
΄ σεις της. Η Επιτροπη
΄ ενηµερω
΄ νει τα κρα
΄ τη µε΄λη και
για τις αποφα΄σεις αυτε΄ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Άρθρο 15
Ενε΄ργειες επεξεργασι΄ας
΄ σταση συστηµα
΄ των, χρησιµοποιω
΄ ντας τις βε΄λιστες διαθε΄σιµες
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν την εγκατα
΄ πινης υγει΄ας
τεχνικε΄ς επεξεργασι΄ας και ανακυ΄κλωσης, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της προστασι΄ας της ανθρω
΄λλοντος, για να εξασφαλι΄σουν την επεξεργασι΄α των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και
και του περιβα
΄ νονται τουλα
΄ χιστον στην
΄ ν που συλλε΄γονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, τα οποι΄α συµµορφω
συσσωρευτω
΄ νοµοθεσι΄α, ιδιαι΄τερα ΄οσον αφορα
΄ την υγιεινη΄, την ασφα
΄ λεια και τη διαχει΄ριση αποβλη
΄κοινοτικη
των. Εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, ο΄ταν εγκαθιστου΄ν τα συστη΄µατα επεξεργασι΄ας, οι αρνητικε΄ς εξωτερικε΄ς επιπτω΄σεις της
µεταφορα΄ς λαµβα΄νονται υπο΄ψη.
΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ΄οτι οι παραγωγοι΄ η
΄ τρι΄τοι που ενεργου
΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους, εγκαθιΤα κρα
΄ν συστη
΄µατα, χρησιµοποιω
΄ ντας τις βε΄λτιστες διαθε΄σιµες τεχνικε΄ς ανακυ΄κλωσης χωρι΄ς υπερβοστου
΄λες και τους συσσωρευτε΄ς που συλλε΄γονται
λικο΄ κο΄στος για τις χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 9.
συ
(1) ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.
΄σας οδηγι΄ας.
(*) Θα προστεθει΄ πριν απο΄ την ΄εγκριση της παρου
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΄ ζεται, ο΄λων των ρευστω΄ν και οξε΄ων.
2.
Η επεξεργασι΄α περιλαµβα΄νει, τουλα΄χιστον, τη µεταφορα΄, ΄οπου χρεια
΄κευση, εφο΄σον πραγµατοποιει΄ται, ακο΄µη και προσωρινω
΄ ς, πρε΄πει να γι΄νεται σε χω
΄ ρους µε
Η αποθη
στεγανε΄ς επιφα΄νειες και ενδεδειγµε΄νη αδια΄βροχη κα΄λυψη η΄ σε κατα΄λληλους περιε΄κτες.
3.

Οι παραγωγοι΄ µπορου΄ν να εγκαθιστου΄ν τε΄τοια συστη΄µατα σε µεµονωµε΄νη η΄ συλλογικη΄ βα΄ση.
Άρθρο 16
Εξαγωγε΄ς

΄ η ανακυ΄κλωση µπορει΄ επι΄σης να πραγµατοποιηθει΄ εκτο΄ς του οικει΄ου κρα΄τους
1.
Η επεξεργασι΄α και/η
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωµε΄λους η΄ της Κοινο΄τητας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η αποστολη΄ των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
ρευτω΄ν πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλι΄ου, της 1ης Φεβρουαρι΄ου 1993, σχετικα΄ µε την παρακολου΄θηση και τον ε΄λεγχο των µεταφορω΄ν αποβλη΄των στο εσωτερικο΄ της
Κοινο΄τητας καθω΄ς και κατα΄ την ει΄σοδο και ε΄ξοδο΄ τους (1).
Οι χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς που εξα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα συ΄µφωνα µε τον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλι΄ου, της 29ης Απριλι΄ου
1999, περι΄ των κοινω΄ν κανο΄νων και διαδικασιω΄ν για τις µεταφορε΄ς ορισµε΄νων αποβλη΄των προς ορισµε΄νες
χω΄ρες εκτο΄ς ΟΟΣΑ (2) και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Ιουλι΄ου 1999, για
τον καθορισµο΄ των διαδικασιω΄ν ελε΄γχου στο πλαι΄σιο του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλι΄ου που
εφαρµο΄ζονται στις αποστολε΄ς ορισµε΄νων αποβλη΄των προς ορισµε΄νες χω΄ρες για τις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση
΄ νται ως προς την εκπλη΄ρωση των υποχρεω
΄ σεων και την επι΄τευξη των
C(92)39 τελ., του ΟΟΣΑ (3) συνεκτιµω
΄ ρθρων 11, 18 και 19 της παρου΄σας οδηγι΄ας, µο΄νο εα΄ν ο εξαγωγε΄ας δηλω
΄ νει ο΄τι η ενε΄ργεια
στο΄χων των α
΄ ανακυ΄κλωσης πραγµατοποιη΄θηκε υπο΄ συνθη΄κες ισοδυ΄ναµες µε τις απαιτη΄σεις της παρου΄σας
επεξεργασι΄ας και/η
οδηγι΄ας.
2.
Η Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει λεπτοµερει΄ς κανο΄νες για την εφαρµογη΄ της προηγουµε΄νης παραγρα΄φου, συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 30, παρα΄γραφος 2, της παρου΄σας οδηγι΄ας.
Άρθρο 17
Νε΄ες τεχνολογι΄ες ανακυ΄κλωσης
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη προωθου΄ν την ανα΄πτυξη νε΄ων τεχνολογιω΄ν ανακυ΄κλωσης και επεξεργασι΄ας, και την ΄ερευνα
΄ ς προς το κο΄στος, για ο΄λους
για µεθο΄δους ανακυ΄κλωσης φιλικε΄ς προς το περιβα΄λλον και αποδοτικε΄ς συγκριτικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν.
τους τυ΄πους ηλεκτρικω
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη ενθαρρυ΄νουν τις εγκαταστα΄σεις επεξεργασι΄ας ω΄στε αυτε΄ς να εισα΄γουν πιστοποιηµε΄να συστη΄µατα περιβαλλοντικη΄ς διαχει΄ρισης συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβου΄ ν σε κοιλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 19ης Μαρτι΄ου 2001, που επιτρε΄πει την εκου΄σια συµµετοχη΄ οργανισµω
νοτικο΄ συ΄στηµα οικολογικη΄ς διαχει΄ρισης και οικολογικου΄ ελε΄γχου (EMAS) (4).
Άρθρο 18
Στο΄χοι ανακυ΄κλωσης
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γρα΄ν τα αναγκαι΄α για την ανακυ΄φος 1, οι παραγωγοι΄, η΄ τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους, µεριµνου
΄ ν στηλω
΄ ν που συλλε΄γονται χωριστα
΄ συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 9.
κλωση ΄ολων των ηλεκτρικω
΄χιστης ανακυ΄κλωσης για ΄ολες τις ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και τους συσσωρευτε΄ς
2.
Νε΄οι στο΄χοι ελα
΄ νονται τρι΄α ΄ετη µετα
΄ την ηµεροµηνι΄α που ορι΄ζεται στο α
΄ ρθρο 32, παρα
΄γραφος 1.
καθιερω
΄ χιστοι στο΄χοι ανακυ΄κλωσης πρε΄πει να αποτιµω
΄ νται τακτικα
΄ και να προσαρµο΄ζονται στην
Οι ελα
΄ προ΄οδο.
τεχνικη΄ και επιστηµονικη
(1) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1.).
(2) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2118/2003 της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 318 της 3.12.2003, σ. 5.).
(3) ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2118/2003.
(4) ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1.
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Άρθρο 19
Στο΄χοι αποδο΄σεων ανακυ΄κλωσης
΄ τατο ο΄ριο, απο΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρε1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, εντο΄ς τριω΄ν ετω΄ν, κατ’ ανω
ται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1, οι παραγωγοι΄, η΄ τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους, επιτυγχα΄νουν τις
ακο΄λουθες ελα΄χιστες αποδο΄σεις ανακυ΄κλωσης:
α)

΄ χιστον 65 % κατα΄ µε΄σο βα΄ρος των υλικω
΄ ν που περιε΄χονται σε συσσωρευτε΄ς µολυ΄ανακυ΄κλωση τουλα
΄ το συ
΄νολο του περιεχοµε΄νου µολυ
΄βδου·
βδου-οξε΄ος και κλειστο΄ς βρο΄χος η

β)

΄ χιστον 75 % κατα΄ µε΄σο βα΄ρος των υλικω
΄ ν που περιε΄χονται στους συσσωρευτε΄ς νικεανακυ΄κλωση τουλα
΄ το συ
΄νολο του περιεχο΄µενου καδµι΄ου·
λι΄ου-καδµι΄ου και κλειστο΄ς βρο΄χος η

γ)

΄ ν που περιε΄χονται σε α΄λλες χρησιµοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς
ανακυ΄κλωση του 55 % κατα΄ µε΄σο βα΄ρος των υλικω
στη΄λες και συσσωρευτε΄ς.

΄ χιστες αποδο
΄σεις ανακυ΄κλωσης πρε΄πει να αξιολογου
΄νται τακτικα
΄ και να προΟι προτεινο΄µενες ελα
΄ και τεχνικη΄ προ΄οδο συ
΄µσαρµο΄ζονται στις βε΄λτιστες διαθε΄σιµες τεχνικε΄ς και στην επιστηµονικη
΄ ρθρο 30, παρα
΄γραφος 2.
φωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν ετη΄σια ΄εκθεση για τους στο΄χους της ανακυ΄κλωσης που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
΄ ς επι΄σης και για τις αποδο΄σεις ανακυ΄κλωσης που αναφε΄ρονται στην προηγου΄µενη παρα΄γραφο, και που
18, καθω
πρα΄γµατι επιτευ΄χθηκαν κα΄θε ηµερολογιακο΄ ΄ετος, αρχι΄ζοντας απο΄ τις ηµεροµηνι΄ες που αναφε΄ρονται στην προηγου΄µενη παρα΄γραφο.
΄ ν το αργο΄τερο απο΄ τη λη΄ξη του ΄ετους
Τα στοιχει΄α αυτα΄ πρε΄πει να υποβα΄λλονται στην Επιτροπη΄ εντο΄ς ΄εξι µηνω
στο οποι΄ο αναφε΄ρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Άρθρο 20
Συστη΄µατα για φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, το αργο΄τερο ΄ενα ΄ετος απο΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο
΄ρθρο 32, παρα
΄ γραφος 1, οι παραγωγοι΄, η΄ οι τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους, παρε΄χουν τη χρηµαα
΄ς, της επεξεργασι΄ας, της ανακυ΄κλωσης και της περιβαλλοντικω
΄ ς ασφατοδο΄τηση τουλα΄χιστον της συλλογη
΄ς δια΄θεσης ο΄λων των χρησιµοποιηµε΄νων φορητω΄ν ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που κατατι΄θενται σε
λου
εγκαταστα΄σεις συλλογη΄ς που δηµιουργου΄νται δυνα΄µει του α΄ρθρου 9, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο (α).
΄ θε παραγωγο΄ς που µπαι΄νει στην αγορα
΄ αργο΄τερα απο΄ ΄ενα ΄ετος µετα
΄ την ηµεροµηνι΄α την
2.
Κα
΄ρθρο 32, παρα
΄ γραφος 1, ει΄ναι υπευ
΄θυνος για τη χρηµατοδο΄τηση των ενεργειω
΄ν
οποι΄α αναφε΄ρει το α
΄γραφο 1 του παρο΄ντος α
΄ ρθρου σχετικα
΄ µε τα απο΄βλητα που δηµιουρπου αναφε΄ρονται στην παρα
΄ν τα δικα
΄ του προϊο΄ντα.
γου
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι παραγωγοι΄ τηρου΄ν τους ο΄ρους της προηγουµε΄νης παραγρα΄φου µε΄σω
΄ ν συστηµα΄των.
µεµονωµε΄νων η΄ συλλογικω
΄ς δια
΄θεσης δεν εµφανι΄ζεται
΄ς, επεξεργασι΄ας και περιβαλλοντικω
΄ ς ασφαλου
4.
Το κο΄στος συλλογη
΄ στους αγοραστε΄ς κατα
΄ την πω
΄ ληση νε΄ων προϊο΄ντων.
χωριστα
Άρθρο 21
Συστη΄µατα για τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς βιοµηχανι΄ας και αυτοκινη΄των
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, οι παραγωγοι΄, η΄ οι τρι΄τοι που ενεργου΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους, µεριµνου΄ν για
΄ν
τη χρηµατοδο΄τηση της συλλογη΄ς, της επεξεργασι΄ας και της ανακυ΄κλωσης των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν βιοµηχανι΄ας και αυτοκινη΄των που συλλε΄γονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος
στηλω΄ν και συσσωρευτω
1 εδα΄φια β και γ.

30.4.2004

30.4.2004
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΄λες και συσσωρευτε΄ς που παραµε΄νουν ενσωµατωµε΄νοι σε α
΄ λλα προϊο΄ντα,
2.
Για ηλεκτρικε΄ς στη
΄οπως αυτοκι΄νητα η
΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο
΄, ΄οταν τα προϊο΄ντα αυτα
΄ καταστου
΄ν απο΄΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν φε΄ρουν ευθυ
΄νη για την περαιτε΄ρω
βλητα, οι παραγωγοι΄ ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν µο΄νον αφου
΄ αυτε΄ς αφαιρεθου
΄ν απο΄ τα α
΄ λλα προϊο΄ντα.
επεξεργασι΄α των ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ν
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πουν στους παραγωγου΄ς και στους χρη΄στες ηλεκτρικω
βιοµηχανι΄ας και αυτοκινη΄των να συνα΄πτουν συµφωνι΄ες µε τις οποι΄ες µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται α΄λλες µε΄θοδοι
χρηµατοδο΄τησης πλην εκει΄νων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1.
΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι οι τελικοι΄ χρη
΄στες υποχρεου
΄νται να επιστρε΄φουν τις χρησι4.
Τα κρα
΄λες βιοµηχανι΄ας και αυτοκινη
΄του σε συστη
΄µατα συλλογη
΄ς.
µοποιηµε΄νες ηλεκτρικε΄ς στη
Άρθρο 22
Καταχω΄ριση και Εγγυ΄ηση
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι, ο΄ταν διατι΄θεται ΄ενα προϊο΄ν στην αγορα΄,
κα΄θε παραγωγο΄ς καταχωρει΄ται και παρε΄χει εγγυ΄ηση ο΄τι θα χρηµατοδοτηθει΄ η διαχει΄ριση χρησιµοποιηµε΄νων ηλε΄ . Ο παραγωγο΄ς µπορει΄ να παρα΄σχει εγγυ΄ηση
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που ΄εχει διαθε΄σει στην αγορα
κτρικω
µε τη µορφη΄ συµµετοχη΄ς στα ενδεδειγµε΄να συστη΄µατα για τη χρηµατοδο΄τηση της διαχει΄ρισης χρησιµοποιηµε΄νων
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν, η΄ ασφα΄λισης της ανακυ΄κλωσης η΄ δεσµευµε΄νου τραπεζικου΄ λογαριασµου΄.
ηλεκτρικω
΄λες και συσσωρευτε΄ς που παραµε΄νουν ενσωµατωµε΄νοι σε α
΄λλα προϊο΄ντα, ΄οπως
Για ηλεκτρικε΄ς στη
΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο
΄, ΄οταν τα προϊο΄ντα αυτα
΄ καταστου
΄ν απο΄βλητα,
αυτοκι΄νητα η
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν φε΄ρουν ευθυ
΄νη για την περαιτε΄ρω επεξεργαοι παραγωγοι΄ ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν µο΄νον αφου
΄ αυτε΄ς αφαιρεθου
΄ν απο΄ τα α
΄ λλα προϊο΄ντα.
σι΄α των ηλεκτρικω
΄ τη µε΄λη συντα
΄ σσουν µητρω
΄ ο των παραγωγω
΄ ν και συγκεντρω
΄ νουν πληροφορι΄ες, συµπεριΤα κρα
΄σεων σε ετη
΄σια βα
΄ ση σχετικα
΄ µε τις ποσο
΄τητες και τις κατηλαµβανοµε΄νων τεκµηριωµε΄νων εκτιµη
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν που υπα
΄ ρχουν στην αγορα
΄ τους και που ΄εχουν συλλεγορι΄ες ηλεκτρικω
΄τη µε΄λη, καθω
΄ ς και σχετικα
΄ µε τα συλλεγε΄ντα
γει΄, υποστει΄ κατεργασι΄α και ανακυκλωθει΄ στα κρα
΄ βα
΄ ρος η
΄, εα
΄ ν αυτο΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄, κατα
΄ αριθµου
΄ς.
απο΄βλητα που ΄εχουν εξαχθει΄, κατα
΄ νουν δια
΄κριση µεταξυ
΄ της χρηµατοδο΄τησης της διαχει΄ρισης χρησιµοΤα µε΄τρα θα πρε΄πει να κα
΄ ν στηλω
΄ ν υδραργυ
΄ρου, µολυ
΄βδου η
΄ καδµι΄ου και συσσωρευτω
΄ ν και της χρηποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄τησης της διαχει΄ρισης α
΄ λλων χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν.
µατοδο
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν να µην ζητου
΄ν εγγυ
΄ηση της χρηµατοδο΄τησης αν η συλλογη
΄ και η ανακυ΄Τα κρα
΄ ν και των συσσωρευτω
΄ ν γι΄νονται µε αυτοχρηµατοδο
΄τηση.
΄ ν στηλω
κλωση των ηλεκτρικω
Άρθρο 23
Παρελθο΄ντα απο΄βλητα
΄ς, επεξεργασι΄ας, ανακυ΄κλωσης και περι1.
Οι παραγωγοι΄ φε΄ρουν την ευθυ΄νη για το κο΄στος συλλογη
΄ ς ασφαλου
΄ς δια
΄ θεσης των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που διατε΄θηβαλλοντικω
καν στην αγορα΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας, δηλαδη΄ τα παρελθο΄ντα απο΄βλητα.
΄ τη µε΄λη λαµβα
΄ νουν ΄ολα τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ΄οτι ΄ολοι οι παραγωγοι΄
Τα κρα
΄ της
΄ ν ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν που ΄εχουν τοποθετηθει΄ στην αγορα
΄ πριν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ
φορητω
΄ οι τρι΄τοι που ενεργου
΄ν για λογαριασµο΄ τους, ΄εχουν τηρη
΄σει τις υποχρεω
΄ σεις τους αναλοοδηγι΄ας η
΄ µε το σταθµισµε΄νο κατα
΄ βα
΄ ρος µερι΄διο στην αγορα
΄ ανα
΄ τυ
΄πο ηλεκτρικη΄ς στη
΄λης και συσσωγικα
΄.
ρευτη
2.
Για τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς βιοµηχανι΄ας και διατε΄θηκαν στην αγορα΄ πριν απο΄ την
΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας και ΄εχουν αντικατασταθει΄ απο΄ ισοδυ΄ναµα προϊο΄ντα η΄ απο΄ προϊο΄ντα που
επιτελου΄ν την ΄δια
ι
λειτουργι΄α, η χρηµατοδο΄τηση της διαχει΄ρισης θα πρε΄πει να παρε΄χεται απο΄ τους παραγωγου΄ς,
ο΄ταν προµηθευ΄ουν αυτα΄ τα νε΄α προϊο΄ντα. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, ως εναλλακτικη΄ λυ΄ση, να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι ο
τελικο΄ς χρη΄στης θα ει΄ναι επι΄σης, εν µε΄ρει η΄ εν ο΄λω, υπευ΄θυνος για τη χρηµατοδο΄τηση αυτη΄.
3.
Για α΄λλα παρελθο΄ντα απο΄βλητα απο΄ ηλεκτρικε΄ς στη΄λες βιοµηχανι΄ας, η κα΄λυψη του κο΄στους πρε΄πει να
εξασφαλι΄ζεται απο΄ τους βιοµηχανικου΄ς χρη΄στες.
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4.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τα παρελθο΄ντα απο΄βλητα, τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι για µεταβατικη΄ περι΄οδο τεσσα΄ρων
ετω΄ν, απο΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1, επιτρε΄πεται στους παραγωγου΄ς, κατα΄
την πω΄ληση νε΄ων προϊο΄ντων, να γνωστοποιου΄ν στους αγοραστε΄ς το κο΄στος συλλογη΄ς, επεξεργασι΄ας και ανακυ΄΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν. Το εν λο΄γω κο΄στος δεν υπερβαι΄νει το
κλωσης ο΄λων των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
ο΄ντως καταβληθε΄ν ποσο΄.

Άρθρο 24
Συµµετοχη΄
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι ο΄λοι οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης στους οικει΄ους τοµει΄ς και ο΄λες οι αρµο΄διες
δηµο΄σιες αρχε΄ς µπορου΄ν να συµµετε΄χουν στα συστη΄µατα συλλογη΄ς, επεξεργασι΄ας και ανακυ΄κλωσης που αναφε΄΄ ρθρα 9, 10 και 15.
ρονται στα α
΄ ρες χωρι΄ς διακρι΄σεις και πρε΄πει να
Τα συστη΄µατα αυτα΄ ισχυ΄ουν και για τα προϊο΄ντα που εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω
΄εχουν σκοπο΄ την αποφυγη΄ φραγµω
΄ ν στις συναλλαγε΄ς η΄ στρεβλω΄σεων του ανταγωνισµου΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Άρθρο 25
΄ χρη
΄στη
Ενηµε΄ρωση του τελικου
΄ ν ενηµερωτικω
΄στες
΄ ν εκστρατειω
΄ ν, οι τελικοι΄ χρη
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, κυρι΄ως µε΄σω εθνικω
ει΄ναι πλη΄ρως ενηµερωµε΄νοι για:
α)

΄ ν στηλω
΄ ν και των
τις δυνητικε΄ς επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον και στην υγει΄α του ανθρω΄που, των ηλεκτρικω
΄ ν και των ουσιω΄ν που χρησιµοποιου΄νται σε ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς
συσσωρευτω

β)

΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν ως µη διαλεγµε΄την απαι΄τηση της µη δια΄θεσης των χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω
΄ ν αποβλη΄των και της ξεχωριστη΄ς συλλογη΄ς τε΄τοιων αποβλη΄των
νων αστικω

γ)

τα διαθε΄σιµα σε αυτου΄ς συστη΄µατα συλλογη΄ς και ανακυ΄κλωσης

δ)

΄ν
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
το ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν στην ανακυ΄κλωση χρησιµοποιηµε΄νων ηλεκτρικω

ε)

τη σηµασι΄α του συµβο΄λου του διαγεγραµµε΄νου τροχοφο΄ρου κα΄δου που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα II και
΄ ν συµβο΄λων Hg, Cd και Pb.
των χηµικω

2.

΄ν την ενηµε΄ρωση των τελικω
΄ ν χρηστω
΄ ν κατα
΄ την παρα
΄ γραφο 1.
Οι παραγωγοι΄ χρηµατοδοτου

΄ τη µε΄λη λαµβα
΄ νουν κατα
΄ λληλα µε΄τρα προκειµε΄νου οι τελικοι΄ χρη΄στες να ενθαρρυν3.
Τα κρα
΄ν να συµµετα
΄ σχουν στη συλλογη
΄ των ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν και των συσσωρευτω
΄ ν και να διευκοθου
΄νουν τη διαδικασι΄α επανα
΄χρησης, χειρισµου
΄ και ανα
΄ κτησης.
λυ

Άρθρο 26
Φορει΄ς εκµετα΄λλευσης
Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να απαιτου΄ν ω΄στε ΄ενα µε΄ρος η΄ το συ΄νολο της πληροφο΄ρησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
25 να παρε΄χεται απο΄ τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης, ιδι΄ως δε απο΄ ο΄σους εµπλε΄κονται στην κατασκευη΄, διανοµη΄ και
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν.
πω΄ληση ηλεκτρικω
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 27
Ση΄µανση
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι ο΄λες οι ηλεκτρικε΄ς στη΄λες, συσσωρευτε΄ς και συστοιχι΄ες φε΄ρουν ενδεδειγ΄ ρτηµα ΙΙ.
µε΄νη ση΄µανση µε το συ΄µβολο που εµφαι΄νεται στο παρα
΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ΄οτι σε ΄ολες τις ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες, τους συσσωρευτε΄ς και τις συστοιΤα κρα
΄ τρο΄πο ορατο΄, ευανα
΄ γνωστο και ανεξι΄τηλο.
χι΄ες αναφε΄ρεται η χωρητικο΄τητα κατα
΄λες, συσσωρευτε΄ς και στοιχει΄α σε µορφη
΄ κουµπιω
΄ ν που περιε΄χουν πα
΄ νω απο΄ 5
2.
Ηλεκτρικε΄ς στη
΄ πα
΄ νω απο΄ 40 ppm µολυ
΄βδου, επισηµαι΄νονται µε το
΄ρου, πα
΄ νω απο΄ 20 ppm καδµι΄ου η
ppm υδραργυ
΄µβολο του αντι΄στοιχου µετα
΄λλου: Hg, Cd η
΄ Pb. Το συ
΄µβολο που αναφε΄ρει την περιεκτιχηµικο΄ συ
΄ νεται κα
΄τω απο΄ το συ
΄µβολο που εµφαι΄νεται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ και
κο΄τητα σε βαρε΄α µε΄ταλλα τυπω
΄πτει επιφα
΄νεια τουλα
΄ χιστον ενο΄ς τετα
΄ ρτου του µεγε΄θους αυτου
΄ του συµβο
΄λου.
καλυ
΄µβολο που εµφαι΄νεται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ καλυ
΄πτει το 3 % της επιφα
΄ νειας της µεγαλυ
΄τε3.
Το συ
΄ ς της ηλεκτρικη΄ς στη
΄λης, του συσσωρευτη
΄ η
΄ της συστοιχι΄ας, ΄εως µε΄γιστο µε΄γεθος
ρης πλευρα
΄ ν στοιχει΄ων, το συ
΄µβολο καλυ
΄πτει το 1,5 % της επιφα
΄ νειας
5 x 5 cm. Στην περι΄πτωση κυλινδρικω
΄λης η
΄ του συσσωρευτη
΄ και ΄εχει µε΄γιστο µε΄γεθος 5 x 5 cm.
της ηλεκτρικη΄ς στη
΄λης, του συσσωρευτη
΄η
΄ της συστοιχι΄ας ει΄ναι
4.
Σε περι΄πτωση που το µε΄γεθος της ηλεκτρικη΄ς στη
΄ γκη να σηµαι΄νεται η ηλεκτρικη΄ στη
΄λη, ο συσσωρευτη
΄ς η
΄
µικρο΄τερο απο΄ 0.5 x 0.5 cm, δεν ει΄ναι ανα
΄ συ
΄µβολο διαστα
΄ σεων 1 x 1 cm θα τυπω
΄ νεται στη συσκευασι΄α.
η συστοιχι΄α, αλλα
5.

΄µβολα τυπω
΄ νονται ορατα
΄ , ευανα
΄ γνωστα και ανεξι΄τηλα.
Τα συ

΄τη µε΄λη δεν απαιτου
΄ν επιπλε΄ον ση
΄µανση στις ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και στους συσσωρευ6.
Τα κρα
΄ µε θε΄µατα που καλυ
΄πτονται απο΄ την παρου
΄σα οδηγι΄α.
τε΄ς σχετικα
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α
΄ ρθρο 30, η Επιτροπη
΄ µπορει΄ να θεσπι΄ζει εξαι7.
Συ
΄ τη ση
΄µανση που προβλε΄πει το εν λο΄γω α
΄ ρθρο.
ρε΄σεις ΄οσον αφορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Εθνικε΄ς εκθε΄σεις εφαρµογη΄ς
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη διαβιβα΄ζουν ανα΄ τριετι΄α στην Επιτροπη΄ ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας. Οι
εκθε΄σεις συντα΄σσονται βα΄σει ερωτηµατολογι΄ου η΄ σχεδι΄ου καταρτιζο΄µενου απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 30, παρα΄γραφος 2. Το ερωτηµατολο΄γιο η΄ το σχε΄διο αποστε΄λλεται στα κρα΄τη µε΄λη ΄εξι
µη΄νες πριν απο΄ την ΄εναρξη της περιο΄δου που καλυ΄πτεται απο΄ την ΄εκθεση.
2.
Η ΄εκθεση τι΄θεται στη δια΄θεση της Επιτροπη΄ς εντο΄ς εννε΄α µηνω΄ν, το αργο΄τερο, απο΄ τη λη΄ξη της οικει΄ας
τριετου΄ς περιο΄δου. Η πρω΄τη ΄εκθεση καλυ΄πτει την τριετη΄ περι΄οδο που αρχι΄ζει κατα΄ την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 32, παρα΄γραφος 1.
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Άρθρο 29
Επανεξε΄ταση
1.
Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας και για τον αντι΄κτυπο΄ της στο
΄ ς επι΄σης και στη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς εντο΄ς εννε΄α µηνω
΄ ν, το αργο΄τερο, απο΄ την
περιβα΄λλον καθω
΄ν
παραλαβη΄ των εκθε΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν. Η εν λο΄γω ΄εκθεση περιλαµβα΄νει αξιολο΄γηση των ακολου΄θων πτυχω
της οδηγι΄ας:
α)

Την καταλληλο΄τητα περαιτε΄ρω µε΄τρων διαχει΄ρισης κινδυ΄νου για ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και συσσωρευτε΄ς που
΄ στοιχει΄α και την υποχρε΄ωση
περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα τελευται΄α επιστηµονικα
΄ ν για υποβολη΄ εκθε΄σεων που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6.
των κρατω΄ν µελω

β)

Την καταλληλο΄τητα του στο΄χου ελα΄χιστης συλλογη΄ς για ο΄λες τις χρησιµοποιηµε΄νες φορητε΄ς ηλεκτρικε΄ς
΄νοντας υπο΄ψη την πληροφο΄ρηση που παρε΄χουν τα κρα΄τη µε΄λη βα΄σει
στη΄λες και συσσωρευτε΄ς λαµβα
του α΄ρθρου 6, την τεχνικη΄ προ΄οδο και την πρακτικη΄ εµπειρι΄α που αποκτη΄θηκε στα κρα΄τη µε΄λη.

γ)

Την καταλληλο΄τητα των στο΄χων ελα΄χιστης ανακυ΄κλωσης και αποδο΄σεων ανακυ΄κλωσης που αναφε΄ρονται στα
α΄ρθρα 18 και 19, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την πληροφο΄ρηση που παρε΄χουν τα κρα΄τη µε΄λη, την τεχνικη΄ προ΄οδο
και την πρακτικη΄ εµπειρι΄α που αποκτη΄θηκε στα κρα΄τη µε΄λη.

΄τηµα κατα
΄ πο΄σον οι κυψε΄λες καυσι΄µου που δεν περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα µπορου
΄ν να
δ) Το ζη
αντικαταστη΄σουν συσσωρευτε΄ς που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα.
2.
Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει την ΄εκθεση στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα. Η ΄εκθεση συνοδευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση, απο΄
΄ ν διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας.
προτα΄σεις αναθεω΄ρησης των σχετικω
΄, υπο΄ το φως της αποτι΄µησης, υποβα
΄λει ενδεχοµε΄νως νε΄α προ΄ταση οδηγι΄ας, η οποι΄α, στο
Η Επιτροπη
΄ν να αντικαταστη΄σουν
βαθµο΄ που οι κυψε΄λες καυσι΄µου που δεν περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα µπορου
΄ ζει την απαγο΄ρευση της εµπορι΄ας συσσωτους συσσωρευτε΄ς που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα, εξετα
΄ ν που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα σε νε΄ες συσκευε΄ς.
ρευτω

Άρθρο 30
∆ιαδικασι΄α επιτροπη΄ς
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄ που συστη΄θηκε βα΄σει του α΄ρθρου 18 της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ.
2.
Όπου γι΄νεται αναφορα΄ στο παρο΄ν α΄ρθρο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 αυτη΄ς.
΄ ν.
Η περι΄οδος που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ει΄ναι δια΄ρκειας τριω΄ν µηνω

Άρθρο 31
Κυρω΄σεις
΄ σεις που επιβα΄λλονται σε περι΄πτωση παρα΄βασης των εθνικω
΄ν
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τους κανο΄νες για τις κυρω
διατα΄ξεων που θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα οδηγι΄α και λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς. Τα
εφαρµογη΄ τους. Οι προβλεπο΄µενες κυρω
κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν τις διατα΄ξεις αυτε΄ς στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α που καθορι΄ζεται
΄ ντας χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και κα΄θε α΄λλη µεταγενε΄στερη σχετικη΄ τροποποι΄ηση.
στο α΄ρθρο 32, κοινοποιω

Άρθρο 32
Μεταφορα΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για να
συµµορφωθου΄ν µε την παρου΄σα οδηγι΄α εντο΄ς 18 µηνω΄ν το αργο΄τερο απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας
΄ ς επι΄σης και συσχε΄τιση µεταξυ΄
οδηγι΄ας. Κοινοποιου΄ν αµε΄σως το κει΄µενο των διατα΄ξεων αυτω΄ν στην Επιτροπη΄ καθω
των διατα΄ξεων αυτω΄ν και της παρου΄σας οδηγι΄ας.
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2.
Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς, ο΄ταν θεσπι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, περιλαµβα΄νουν αναφορα΄ στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄
συνοδευ΄ονται απο΄ σχετικη΄ αναφορα΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Ο τρο΄πος της εν λο΄γω αναφορα΄ς καθορι΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
΄ ν νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω
΄ ν και
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο ο΄λων των ισχυουσω
΄ ν διατα΄ξεων που ΄εχουν θεσπι΄σει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας.
διοικητικω

Άρθρο 33
Εκου΄σιες συµφωνι΄ες
Υπο΄ τον ο΄ρο της επι΄τευξης των στο΄χων που ορι΄ζονται στην παρου΄σα οδηγι΄α, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να µετα΄ ν µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν και των
φε΄ρουν τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 6, 9, 16, 25, 26 και 27 µε΄σω συµφωνιω
ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων εκµετα΄λλευσης. Οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς πρε΄πει να πληρου΄ν τις ακο΄λουθες απαιτη΄σεις:
α)

πρε΄πει να ει΄ναι εκτελεστε΄ς

β)

πρε΄πει να προσδιορι΄ζουν στο΄χους µε αντι΄στοιχες προθεσµι΄ες

γ)

πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται στην εθνικη΄ επι΄σηµη εφηµερι΄δα η΄ σε επι΄σηµο ΄εγγραφο στο οποι΄ο ΄εχει αντι΄στοιχη
δυνατο΄τητα προ΄σβασης το κοινο΄ και να διαβιβα΄ζονται στην Επιτροπη΄

δ)

τα αποτελε΄σµατα που επιτυγχα΄νονται πρε΄πει να παρακολουθου΄νται τακτικα΄ και να αναφε΄ρονται στις αρµο΄διες
αρχε΄ς και την Επιτροπη΄ και να τι΄θενται στη δια΄θεση του κοινου΄ υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται στη
συµφωνι΄α

ε)

οι αρµο΄διες αρχε΄ς εξασφαλι΄ζουν ο΄τι εξετα΄ζεται η προ΄οδος που επιτυγχα΄νεται δυνα΄µει της συµφωνι΄ας

στ) σε περιπτω΄σεις µη συµµο΄ρφωσης προς τις συµφωνι΄ες, τα κρα΄τη µε΄λη εφαρµο΄ζουν τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις της
παρου΄σας οδηγι΄ας µε νοµοθετικα΄, κανονιστικα΄ και διοικητικα΄ µε΄τρα.

Άρθρο 34
Κατα΄ργηση
Η οδηγι΄α 91/157/ΕΟΚ καταργει΄ται απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 32 παρα΄γραφος 1.
Οι παραποµπε΄ς στην οδηγι΄α 91/157/ΕΟΚ θεωρου΄νται παραποµπε΄ς στην παρου΄σα οδηγι΄α.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την ηµε΄ρα της δηµοσι΄ευση΄ς της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης.

Άρθρο 36
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13
Έτος
Χω΄ρα
Αριθµο΄ς κατοι΄κων
΄ ποσο
΄τητα (σε το΄νους) φορητω
΄ ν ηλεκτρικω
΄ν
Συνολικη
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν που διατε΄θηκαν στην
στηλω
΄ στη δια
΄ ρκεια του ΄ετους
αγορα
Συνολικη΄ ποσο΄τητα (σε το΄νους) χρησιµοποιηµε΄νων φορητω΄ν
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν που συλλε΄χθηκαν
ηλεκτρικω
ξεχωριστα΄ στη δια΄ρκεια του ΄ετους
Ποσοστο΄ συλλογη΄ς που επιτευ΄χθηκε για τη συνολικη΄ ποσο΄΄ ν στηλω
΄ ν και
τητα χρησιµοποιηµε΄νων φορητω΄ν ηλεκτρικω
΄ δες του ΄ογκου
΄ ν σε εκατοστιαι΄ες µονα
συσσωρευτω
΄σεων µε βα
΄ ση τα προηγου
΄µενα δυ
΄ο ΄ετη
πωλη
΄ ετη
΄σια ποσο
΄τητα (σε το΄νους) φορητω
΄ ν ηλεΣυνολικη
΄ ν στηλω
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν νικελι΄ου καδµι΄ου
κτρικω
΄ δυο χρο΄νια πριν
που διατε΄θηκαν στην αγορα
Συνολικη΄ ποσο΄τητα (σε το΄νους) χρησιµοποιηµε΄νων φορητω΄ν
΄ ν που συλλε΄χθηκαν
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
ηλεκτρικω
ξεχωριστα΄ στη δια΄ρκεια του ΄ετους
΄ συλλογη΄ς που επιτευ΄χθηκε για τη συνολικη
΄
Ποσοστο
΄τητα χρησιµοποιηµε΄νων φορητω
΄ ν ηλεκτρικω
΄ν
ποσο
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν σε εκατοστιαι΄ες µονα
΄ δες
στηλω
΄σεων
του ΄ογκου πωλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ,
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
΄ ν στηλω΄ν και συσσωρευτω
΄ ν ει΄ναι ΄ενας τροχοφο΄ρος
Το συ΄µβολο για την «ξεχωριστη΄ συλλογη΄» ο΄λων των ηλεκτρικω
κα΄δος, διαγραµµε΄νος, ο΄πως εµφαι΄νεται κατωτε΄ρω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΣΡΕΥΤΕΣ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 4, παρα
΄ γραφος 2, οι ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και οι συσσωρευτε΄ς, ει΄τε ει΄ναι ενσωΣυ
΄νται στις εξη
΄ς εφαρµογε΄ς εξαιρου
΄νται απο΄
µατωµε΄νοι σε συσκευε΄ς ει΄τε ΄οχι, οι οποι΄οι χρησιµοποιου
΄σεις που αναφε΄ρονται στο α
΄ ρθρο 4, παρα
΄ γραφος 1:
τις απαγορευ
2

΄ και οι ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες που αποτελου
΄νται απο΄ στοιχει΄α-κουµπια
΄ µε
Τα στοιχει΄α-κουµπια
΄ ργυρο που δεν υπερβαι΄νει το 2 % κατα
΄ βα
΄ ρος
περιεκτικο΄τητα σε υδρα

2

΄ δµιο σε ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες η
΄ συσσωρευτε΄ς για φωτισµο΄ ΄εκτακτης ανα
΄ γκης
Κα

30.4.2004
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΄ δµιο σε ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και συσσωρευτε΄ς για βιοµηχανικε΄ς εφαρµογε΄ς
Κα



΄ δµιο σε ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες και συσσωρευτε΄ς για αεροσκα
΄φη και τραι΄να, µε την εξαι΄ρεση
Κα
΄ ν στηλω
΄ ν νικελι΄ου καδµι΄ου που χρησιµοποιου
΄νται στα ηλεκτρικα
΄ αυτοκι΄νητα,
των ηλεκτρικω
΄ς του α
΄ ρθρου 4, παρα
΄γραφος 2,
δεδοµε΄νου ΄οτι οι χρη΄σεις αυτε΄ς εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη
της οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ



΄λες και συσσωρευτε΄ς αυτοκινη
΄των, συ
΄µφωνα µε τις διατα
΄ ξεις της
Μο΄λυβδος σε ηλεκτρικε΄ς στη
οδηγι΄ας 2000/53/ΕΚ



΄λες και συσσωρευτε΄ς που χρησιµοποιου
΄νται σε εφαρµογε΄ς αναΜο΄λυβδος σε ηλεκτρικε΄ς στη
΄ρων εσωτερικη
΄ς καυ
΄σης (για παρα
΄ δειγµα οχη
΄µατα κηπουρικη
΄ς,
γκαι΄ες για την εκκι΄νηση κινητη
΄ ν και µοτοσικλε΄τες)
κινητη΄ρες σκαφω



΄λες και συσσωρευτε΄ς για βιοµηχανικε΄ς εφαρµογε΄ς
Μο΄λυβδος σε ηλεκτρικε΄ς στη

΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 11, τα κρα
΄ τη µε΄λη απαγορευ
΄ουν την οριστικη
΄ δια
΄ θεση ΄ολων των ηλεκτρικω
΄ν
Συ
΄ ν και συσσωρευτω
΄ ν που παρατι΄θενται στο παρο΄ν παρα
΄ ρτηµα, σε χω
΄ ρους υγειονοµικη
΄ς ταφη
΄ς
στηλω
΄ µε αποτε΄φρωση.
η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5
΄ ς σε επιστηµονικο΄ και επαγγελµατικο΄ εξοπλισµο΄, και ηλεκτρικε΄ς στη
΄λες
1.
Κυψελλι΄δες αναφορα
΄νται σε ιατρικε΄ς συσκευε΄ς που προορι΄ζονται για τη διατη
΄ρηση
και συσσωρευτε΄ς που χρησιµοποιου
΄ ν λειτουργιω
΄ ν και σε βηµατοδο
΄τες, ΄οπου η αδια
΄ λειπτη λειτουργι΄α ει΄ναι ζωτικη
΄ς σηµασι΄ας
ζωτικω
΄ ν στηλω
΄ ν επιτρε΄πεται να γι΄νεται µο΄νο απο΄ ειδικευµε΄νο προσωπικο΄.
και η αφαι΄ρεση των ηλεκτρικω
΄ ρκεια ζωη
΄ς που υπερβαι΄νει τη δια
΄ ρκεια των αρχικω
΄ ν ηλεκτρικω
΄ν
2.
Φορητε΄ς συσκευε΄ς µε δια
΄ν η
΄ συσσωρευτω
΄ ν, ΄οπου η αντικατα
΄ σταση των ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ ν απο΄ µη ειδικευµε΄νο προστηλω
΄σε να συνεπα
΄ γεται κινδυ
΄νους για την ασφα
΄λεια του χρη
΄στη η
΄ θα µπορου
΄σε να
σωπικο΄ θα µπορου
΄εχει αρνητικε΄ς επιπτω
΄ σεις στη λειτουργι΄α της συσκευη
΄ς.
΄ουν νοµικω
΄ ς δεσµευτικα
΄ προ΄τυπα ασφαλει΄ας που απαιτου
΄ν τη
3.
Συσκευε΄ς για τις οποι΄ες ισχυ
΄ση εργαλει΄ων για την αφαι΄ρεση των ηλεκτρικω
΄ ν στηλω
΄ν η
΄ συσκευε΄ς που ει΄ναι σχεδιασµε΄νες
χρη
΄νται ως αδια
΄ βροχες.
και πωλου
΄λες και συσσωρευτε΄ς που ενσωµατω
΄ νονται σε επαγγελµατικο΄ εξοπλισµο
΄ που
4.
Ηλεκτρικε΄ς στη
΄ ν.
΄ ευαι΄σθητο περιβα
΄λλον, π.χ. παρουσι΄α πτητικω
΄ ν ουσιω
προορι΄ζεται να χρησιµοποιηθει΄ σε πολυ

P5_TA(2004)0305

΄ ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα υποΕπιβολη΄ τελω
δοµη΄ς ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ν
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ περι΄ επιβολη΄ς τελω
στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα υποδοµη΄ς (COM(2003)448 
C5-0351/2003  2003/0175(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)448) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 71, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0351/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση ψηφι΄σµατος του Jorge Salvador Hernández Mollar σχετικα΄ µε ιδιωτικε΄ς επενδυ΄σεις σε νε΄ες υποδοµε΄ς στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν (Β5-0360/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄ και τις
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς και της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος,
∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0220/2004),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0175
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης της οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την
΄ ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοτροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ περι΄ επιβολη΄ς τελω
ποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα υποδοµη΄ς
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 71, παρα΄γραφος 1,
ε΄χοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 17ης Ιουνι΄ου
1999, περι΄ επιβολη΄ς τελω΄ν στα βαρε΄α φορτηγα΄ οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄ν ορισµε΄να ΄εργα υποδοµη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (2),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3),
΄ ν (4),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (5),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

΄ Βι΄βλο για την «ευρωπαϊκη
΄ πολιτικη
΄ µεταφορω
΄ ν ΄εως το ΄ετος 2010: η ω
΄ ρα των
Στη Λευκη
΄ ν», η Επιτροπη
΄ ει΄χε αναγγει΄λει ΄οτι θα προ΄τεινε οδηγι΄α για την τιµολο
΄γηση των οδικω
΄ν
επιλογω
΄ ν. Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο, στο ψη
΄φισµα
΄ του της 12ης Φεβρουαρι΄ου 2003 (6) για
υποδοµω
΄ Βι΄βλο, επιβεβαι΄ωσε την αναγκαιο΄τητα τιµολο΄γησης των υποδοµω
΄ ν και χαιρε΄τισε τη
τη Λευκη
΄ρυνση κα
΄θε τρο΄που µεταφορα
΄ ς µε τις εξωτερικε΄ς δαπα
΄ νες, το΄σο υπο
΄ την ΄εννοια
δι΄καιη επιβα
΄οροις ανταγωνισµου
΄ µεταξυ
΄ των τρο΄πων µεταφορα
΄ ς ΄οσο και υπο΄ την ΄εννοια της
ενο΄ς επι΄ ΄σοις
ι
΄ς προστασι΄ας του περιβα
΄ λλοντος. Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου
΄λιο της Κοπεγχα
΄ γης το
αποτελεσµατικη
΄λιο των Βρυξελλω
΄ ν το Μα
΄ ρτιο του 2003 απο∆εκε΄µβριο του 2002 και το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου
΄ λλωστε την προ΄θεση της Επιτροπη
΄ς να υποβα
΄ λει νε΄α οδηγι΄α για την «Ευρωβιδε΄χθηκαν α
νιε΄τα»..
ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42.
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ C 43 Ε της 19.2.2004, σ. 250.
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(2)

΄ ση τις αρχε΄ς «ο χρη
΄στης πληρω
΄ νει» και
΄ ν υποδοµω΄ν, µε βα
Η δι΄καιη τιµολο΄γηση της χρη΄σης των οδικω
΄ νει», ει΄ναι ουσιαστικη΄ για να εξασφαλισθου΄ν οι ο΄ροι βιω
΄ σιµων µεταφορω΄ν στην
«ο ρυπαι΄νων πληρω
Κοινο΄τητα. Ο στο΄χος να βελτιστοποιηθει΄ η χρη΄ση του υπα΄ρχοντος οδικου΄ δικτυ΄ου και να µειωθου΄ν αισθητα΄
΄ και συνολικη
΄ αυ
΄ξηση του κο΄στους για
οι αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις της πρε΄πει να επιτευχθει΄ χωρι΄ς τελικη
΄ τρο΄πον ω
΄ στε να αποφευ
΄γεται η διπλη
΄ επιβολη
΄ τελω
΄ ν, ΄ετσι ω΄στε να
τους χρη΄στες, και κατα
΄ θα
εξασφαλισθει΄ σταθερη΄ οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και οµαλη΄ λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Η Επιτροπη
΄, που θα ΄εχουν επιστηµονικω
΄ς
πρε΄πει να επεξεργαστει΄ επιπροσθε΄τως ενιαι΄ες αρχε΄ς υπολογισµου
΄ ση και θα καθιστου
΄ν δυνατο΄ µελλοντικα
΄ τον εσωτερικο΄ καταλογισµο΄ των
αναγνωρισµε΄νη βα
΄ ν δαπανω
΄ ν.
εξωτερικω

(3)

΄λιο, στην παρα
΄γραφο 29 των συµπερασµα
΄ των της συνεδρι΄αση
΄ς του στο
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου
΄ µεταφορω
΄ ν θα
Γκε΄τεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνι΄ου 2001, επισηµαι΄νει ΄οτι η αειφο΄ρος πολιτικη
΄ξηση του ΄ογκου της κυκλοφορι΄ας και της συµφο
΄ρησης, του
πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει την αυ
΄βου και της ρυ
΄πανσης και επι΄σης να ενθαρρυ΄νει τη χρησιµοποι΄ηση φιλικω
΄ ν προς το περιθορυ
΄ λλον µε΄σων µεταφορα
΄ς ΄οπως επι΄σης τον πλη
΄ρη εσωτερικο΄ καταλογισµο΄ του κοινωνικου
΄ και
βα
΄ κο΄στους.
περιβαλλοντικου

(4)

΄ν οι επιβαρυ
΄νσεις για τους µεταφορει΄ς προσλαµβα
΄νει ιδιαι΄τερη
Η µε΄ριµνα να µην αυξηθου
΄ν περιοχω
΄ ν οι οποι΄ες η
΄δη βρι΄σκονται σε µειοσηµασι΄α στην περι΄πτωση των περιφερειακω
΄ το κο΄στος των µεταφορω
΄ ν λο΄γω των µεγαλυ
΄τερων αποστα
΄ σεων
νεκτικη΄ θε΄ση ΄οσον αφορα
΄σουν οι µεταφορει΄ς τους προκειµε΄νου να φθα
΄ σουν στα κυ
΄ρια κε΄ντρα παραπου ΄εχουν να διανυ
΄ς και κατανα
΄λωσης.
γωγη

(5)

΄λειψη των στρεβλω
΄ σεων του ανταγωνισµου
΄ µεταξυ
΄ των µεταφορικω
΄ ν επιχειρη΄σεων των
Η εξα
΄ ν µελω
΄ ν, η οµαλη
΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη
΄ς αγορα
΄ ς, η βελτι΄ωση της ανταγωνιστικο΄τηκρατω
΄ λλον και την ανθρω
΄ πινη υγει΄α, απαιτου
΄ν, συ
΄µφωνα µε την
τας και η µε΄ριµνα για το περιβα
΄ν θεµιτω
΄ ν µηχανισµω
΄ ν καταλογισµου
΄
αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, τη δηµιουργι΄α αντικειµενικω
΄ση των υποδοµω
΄ ν στους µεταφορει΄ς. Με την ΄εκδοση της
του κο΄στους που συνδε΄εται µε τη χρη
΄δη επιτευχθει΄ εναρµο΄νιση σε ορισµε΄νο βαθµο΄.
οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ, ΄εχει η

(6)

΄ τη χρηµατοδο΄τηση των υποδοµω
΄ ν, ει΄ναι σκο΄πιµο να ενταθου
΄ν οι προσπα
΄θειες για
Όσον αφορα
΄ου και να περατωθου
΄ν οι υποδοµε΄ς του διευρωπαϊκου
΄
να µειωθει΄ η υπερφο΄ρτωση του δικτυ
΄ου.
δικτυ

(7)

Η οδηγι΄α 1999/62/ΕΚ λαµβα΄νει υπο΄ψη, στον καθορισµο΄ των διοδι΄ων, το κο΄στος κατασκευη΄ς, εκµετα΄λλευ΄ ν. Για να µην περιληφθει΄ στα τε΄λη το κο΄στος κατασκευη΄ς, που
σης, συντη΄ρησης και ανα΄πτυξης των υποδοµω
΄εχει η΄δη καλυφθει΄, ο συνυπολογισµο΄ς του κο΄στους αυτου΄ πρε΄πει να περιορισθει΄ µο΄νο στις νε΄ες υποδοµε΄ς,
΄ στηκαν εντο΄ς
δηλαδη΄ στις υποδοµε΄ς που θα κατασκευαστου΄ν στο µε΄λλον και σε εκει΄νες που κατασκευα
΄λογου χρονικου
΄ διαστη
΄µατος πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος της παρου
΄σας οδηγι΄ας. Αρµο΄ζει
ευ
ωστο΄σο να προβλεφθει΄ ειδικη΄ δια΄ταξη ω΄στε να µη θιγου΄ν, ο΄σον αφορα΄ τον συνυπολογισµο΄ του κο΄στους
΄ µατα που απορρε΄ουν απο΄ συµβα΄σεις εκχω
΄ ρησης υπα΄ρχουσες κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος
κατασκευη΄ς, τα δικαιω
της οδηγι΄ας.

(8)

΄ ξεις που περιλαµβα
΄ νει η παρου
΄σα οδηγι΄α δεν θι΄γουν σε καµι΄α περι΄πτωση δικαιω
΄ µατα
Οι διατα
΄δη υφιστα
΄ µενες συµβα
΄ σεις παραχω
΄ ρησης.
που απορρε΄ουν απο΄ η

(9)

Οι διεθνει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς ει΄ναι συγκεντρωµε΄νες στο οδικο΄ διευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο µεταφορω΄ν. Εξα΄λλου, η
λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ει΄ναι ουσιαστικη΄ για τις εµπορικε΄ς µεταφορε΄ς. Ως εκ του΄του, το κοινοτικο΄ πλαι΄σιο πρε΄πει να καλυ΄ψει τις εµπορικε΄ς µεταφορε΄ς στο οδικο΄ διευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο, ΄ετσι ο΄πως αυτο΄ ΄εχει
ορισθει΄ στην απο΄φαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 23ης
Ιουλι΄ου 1996, σχετικα΄ µε τους κοινοτικου΄ς προσανατολισµου΄ς για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου
µεταφορω΄ν (1). Για να αποφευχθει΄ η εκτροπη΄ της κυκλοφορι΄ας, µε σοβαρε΄ς συνε΄πειες ενδεχοµε΄νως για την
΄ ν, τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να
οδικη΄ ασφα΄λεια και τη βε΄λτιστη χρη΄ση του δικτυ΄ου µεταφορω
΄ νουν διο΄δια σε οιαδη΄ποτε οδο΄ που ανταγωνι΄ζεται α΄µεσα το διευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο (κυ΄ριο οδικο΄
καθιερω
΄ρησης
δι΄κτυο). Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, τα κρα΄τη µε΄λη και, στο πλαι΄σιο της τη
΄των τους, οι περιφερειακε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς διατηρου
΄ν την ευχε΄ρεια να καθιετων αρµοδιοτη
΄ µατα χρη΄σης σε δρο΄µους α΄λλους απο΄ εκει΄νους του κυ΄ριου οδικου΄ δικτυ΄ου,
ρω΄νουν διο΄δια η΄/και δικαιω
τηρουµε΄νων των κανο΄νων της Συνθη΄κης.

(10) Το γεγονο΄ς ο΄τι ο χρη΄στης ει΄ναι σε θε΄ση να λαµβα΄νει τις αποφα΄σεις που επηρεα΄ζουν το υ΄ψος των διοδι΄ων
επιλε΄γοντας λιγο΄τερο ρυπογο΄να οχη΄µατα, διαδροµε΄ς λιγο΄τερο ευα΄λωτες οικολογικα΄, χρονικε΄ς περιο΄δους και
΄ ς και ασφαλε΄στερα οχη΄µατα, αποτελει΄ ουσιαστικο΄
διαδροµε΄ς ο΄που παρατηρει΄ται λιγο΄τερη συµφο΄ρηση, καθω
΄ ς τα κρα΄τη µε΄λη να µπορου΄ν να διαφοροποιου΄ν τα διο΄δια
στοιχει΄ο ενο΄ς συστη΄µατος διοδι΄ων. Πρε΄πει συνεπω
΄ ν του (ταξινο΄µηση «EURO») και
συναρτη΄σει του τυ΄που του οχη΄µατος, ανα΄λογα µε την κατηγορι΄α εκποµπω
(1) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απο΄φαση που τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της
6.7.2001, σ. 1).
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τον βαθµο΄ ζηµιω΄ν που προκαλει΄ στους δρο΄µους, µε τον το΄πο, µε την ω΄ρα της ηµε΄ρας και µε το µε΄γεθος
΄νσεις του υ΄ψους των διοδι΄ων δεν πρε΄πει να οδηγου
΄ν σε
της υπερφο΄ρτωσης του δικτυ΄ου. Οι διακυµα
΄ξηση του µε΄σου σταθµισµε΄νου υ
΄ψους διοδι΄ων που αναφε΄ρεται στο α
΄ ρθρο 7, παρα
΄ γραφος 9.
αυ
΄ ν µεταφορω΄ν δεν πρε΄πει να αυξηθει΄ αλλα΄ να κατανεµηθει΄ µε
(11) Το οικονοµικο΄ βα΄ρος για τον τοµε΄α των οδικω
διαφορετικο΄ τρο΄πο µε την αντικατα΄σταση ενο΄ς συστη΄µατος φο΄ρων και πα΄γιων τελω΄ν απο΄ ΄ενα συ΄στηµα
΄ νουν διο΄δια η΄/και δικαιω
΄ µατα χρη΄σης, πρε΄πει
τελω΄ν χρη΄σης των υποδοµω΄ν. Τα κρα΄τη µε΄λη, ο΄ταν καθιερω
΄ νουν ιδι΄ως το ποσοστο΄ των ετη΄σιων φο΄ρων επι΄ των οχηµα΄των, ενδεχοµε΄εποµε΄νως να ει΄ναι σε θε΄ση να µειω
΄ τους
νως κα΄τω του ελα΄χιστου υ΄ψους που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ, και/η
΄ς φο΄ρους κατανα
΄ λωσης στα καυ
΄σιµα.
ειδικου
΄ τη µε΄λη πρε΄πει να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να εφαρµο΄ζουν µειωµε΄νο φο΄ρο η
΄ να απαλλα
΄ σ(12) Τα κρα
΄ των τα οχη
΄µατα που χρησιµοποιου
΄νται για λο΄γους εθνικη΄ς α
΄ µυνας η
΄
σουν απο΄ το φο΄ρο οχηµα
΄ς προστασι΄ας, τα οχη
΄µατα που χρησιµοποιου
΄νται απο΄ την πυροσβεστικη
΄ υπηρεσι΄α και
πολιτικη
΄λλες υπηρεσι΄ες αντιµετω
΄ πισης ΄εκτακτων αναγκω
΄ ν καθω
΄ ς και απο΄ την αστυνοµι΄α και τις υπηα
΄ρησης του οδικου
΄ δικτυ
΄ου, καθω
΄ ς και τα οχη
΄µατα που χρησιµοποιου
΄νται απο΄ αναρεσι΄ες συντη
΄ σεις παροχη
΄ς βοη
΄θειας.
γνωρισµε΄νες οργανω
΄ς της επικουρικο΄τητας τα κρα
΄τη µε΄λη αποφασι΄ζουν σχετικα
΄ µε τη χρη
΄ση
(13) Τηρουµε΄νης της αρχη
΄ ν χρη
΄σης των οδικω
΄ ν υποδοµω
΄ ν. Συνεπω
΄ ς, για να εξασφαλισθει΄ η ανα΄πτυξη του
των εσο΄δων ως τελω
΄ ν στο συ΄νολο΄ του, τα ΄εσοδα απο΄ τα τε΄λη ει΄ναι σκο΄πιµο να χρησιµοποιου΄νται προς
δικτυ΄ου µεταφορω
΄ συστη
΄µατος µεταφοο΄φελος του τοµε΄α των µεταφορω΄ν και για την τελειοποι΄ηση του συνολικου
΄ ν.
ρω
΄ ς και οι ζω
΄ νες και τα πολεοδοµικα
΄ συγ(14) Οι ορεινε΄ς περιοχε΄ς, ΄οπως οι Άλπεις η΄ τα Πυρηναι΄α, καθω
΄µατα που αναφε΄ρονται στο α
΄ρθρο 8, παρα
΄ γραφος 1, της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ του Συµβουκροτη
λι΄ου της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 για την εκτι΄µηση και τη διαχει΄ριση της ποιο΄τητας του αε΄ρα
΄λλοντος (1) πρε΄πει να προσεχθου΄ν ιδιαι΄τερα. Όντως, συχνα΄ ΄εχει αποτυ΄χει η ΄εναρξη νε΄ων µεγα΄του περιβα
΄ ν διο΄τι δεν συγκεντρω΄θηκαν οι εξαιρετικα΄ µεγα΄λοι χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι που η΄ταν
λων ΄εργων υποδοµω
΄ ς να επιβαρυ΄νονται µε
αναγκαι΄οι. Σε αυτε΄ς τις ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητες περιοχε΄ς, οι χρη΄στες πρε΄πει συνεπω
΄ενα επιπλε΄ον ποσο΄ για να χρηµατοδοτηθου΄ν ουσιαστικα΄ ΄εργα πολυ΄ υψηλη΄ς ευρωπαϊκη΄ς αξι΄ας, ΄οπως τα
΄εργα προτεραιο΄τητας ∆ιευρωπαϊκω
΄ ν ∆ικτυ
΄ων, τα οποι΄α συνδε΄ονται ΄σως
ι
µε α΄λλο τρο΄πο µεταφορα΄ς
΄ νται απο΄ τη συ
΄νδεση
΄ τους στο δι΄κτυο, µε΄σα στον ΄διο
΄ την ΄δια
και εξαρτω
ι
δια΄δροµο και/η
ι
περιοχη΄,
΄ στε να διαφυλαχθει΄ η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
το υ΄ψος του οποι΄ου δεν µπορει΄ να ει΄ναι δυσανα΄λογο ΄ετσι ω
µεταφορω΄ν. Το ποσο΄ αυτο΄ πρε΄πει να συνδε΄εται µε τις χρηµατοδοτικε΄ς ανα΄γκες του ΄εργου. Πρε΄πει επι΄σης να
συνδε΄εται µε τη βασικη΄ αξι΄α των διοδι΄ων ΄ετσι ω΄στε να µην δηµιουργηθου΄ν τεχνητα΄ υψηλα΄ τε΄λη σε ΄ενα
δια΄δροµο, πρα΄γµα το οποι΄ο θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει σε εκτροπη΄ της κυκλοφορι΄ας προς α΄λλους διαδρο΄µους δηµιουργω΄ντας προβλη΄µατα τοπικη΄ς συµφο΄ρησης και αναποτελεσµατικη΄ χρη΄ση των δικτυ΄ων.
΄ σεις η΄ εµπο΄δια στα
(15) Τα τε΄λη δεν πρε΄πει να εισα΄γουν διακρι΄σεις ου΄τε να δηµιουργου΄ν επιπλε΄ον διατυπω
εσωτερικα΄ συ΄νορα. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄λληλα µε΄τρα για να επιτρε΄πεται η ανα΄
πα΄σα στιγµη΄ πληρωµη΄ τους µε δια΄φορα µε΄σα, και για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ο ηλεκτρονικο΄ς µηχανισµο΄ς
πληρωµη΄ς (δια΄ταξη εντο΄ς του οχη΄µατος) ει΄ναι προσβα΄σιµος το΄σο στον ευκαιριακο΄ ο΄σο και στον τακτικο΄
χρη΄στη.
΄ ν,
(16) Για να εξασφαλισθει΄ η συνεπη΄ς και εναρµονισµε΄νη εφαρµογη΄ του συστη΄µατος τιµολο΄γησης των υποδοµω
τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να καθορι΄ζουν το υ΄ψος των διοδι΄ων λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα δια΄φορα κο΄στη που
΄ πρε΄πει να διαµορφω
΄ σει αρχε΄ς
πρε΄πει να καλυφθου΄ν συ΄µφωνα µε µι΄α κοινη΄ µεθοδολογι΄α. Η Επιτροπη
΄ ς αναγνωρισµε΄να στοιχει΄α για τον υπολογισµο
΄ των τελω
΄ ν διοδι΄ων,
βασισµε΄νες σε επιστηµονικω
΄ ν δαπα΄ρη εσωτερικο΄ καταλογισµο
΄ των εξωτερικω
οι οποι΄ες θα ανοι΄γουν το δρο΄µο για τον πλη
΄ ν.
νω
΄ ζεται ακο΄µη νε΄α τεχνικη΄ προ΄οδος για να αναπτυχθει΄ το συ΄στηµα τιµολο΄γησης χρη΄σης των οδικω
΄ν
(17) Χρεια
΄ ν. Πρε΄πει να καθιερωθει΄ µι΄α διαδικασι΄α που θα επιτρε΄πει στην Επιτροπη΄ να αναπροσαρµο΄ζει τις
υποδοµω
απαιτη΄σεις της οδηγι΄ας 1999/62/ΕΚ στην τεχνικη΄ προ΄οδο, και να συµβουλευ΄εται προς το σκοπο΄ αυτο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη. Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω οδηγι΄ας πρε΄πει να ληφθου΄ν
συ΄µφωνα µε την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (2).
των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω
΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρω(1) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55. Όπως τροποποιη
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
παϊκου
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(18) ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης, η΄τοι η εναρµο΄νιση των ο΄ρων που ισχυ΄ουν για τα διο΄δια
΄ µατα χρη΄σης των οδικω
΄ ν υποδοµω
΄ ν, δεν µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα κρα΄τη
και τα δικαιω
µε΄λη και εποµε΄νως ο΄τι µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν, λο΄γω της κοινοτικη΄ς τους δια΄στασης και µε βα΄ση τη
΄ ν, µε καλυ΄τερο τρο΄πο σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα
διαφυ΄λαξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς µεταφορω
µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας που περιλαµβα΄νει το α΄ρθρο 5 της
ι
α΄ρθρο, η παρου΄σα οδηγι΄α
Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας που αναφε΄ρεται στο ΄διο
περιορι΄ζεται στα αναγκαι΄α για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι αυτοι΄.
΄ψη το
(19) Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ο στο΄χος της δι΄καιης τιµολο΄γησης, θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο
΄στηµα των εκχωρη΄σεων οδικω
΄ ν υποδοµω
΄ ν που υφι΄σταται στα κρα
΄ τη µε΄λη (οδοι΄, αυτοκινησυ
΄ραγγες, γε΄φυρες) στο βαθµο΄ που, τα βαρε΄α φορτηγα
΄ οχη
΄µατα, στα δι΄κτυα που
το΄δροµοι, ση
΄ν αντικει΄µενο εκχωρη
΄σεων, καταβα
΄ λλουν η
΄δη το εξωτερικο΄ κο΄στος, συ
΄µφωνα µε την
αποτελου
΄στης πληρω
΄ νει, και στο βαθµο΄ που οι εκχωρη΄σεις ει΄ναι δηµο΄σιες-ιδιωτικε΄ς εταιρικε΄ς
αρχη΄ ο χρη
΄ρηση των κανο΄νων του ελευ
΄θερου ανταγωνισµου
΄.
σχε΄σεις που υπο΄κεινται στην τη

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η οδηγι΄α 1999/62/ΕΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1)
α)

Το α΄ρθρο 2 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
το σηµει΄ο α) αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«οδικο΄ διευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο», το οδικο΄ δι΄κτυο που ΄εχει καθορισθει΄ στο τµη΄µα 2 του παραρτη΄µατος Ι της
απο΄φασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου
1996, περι΄ των κοινοτικω΄ν προσανατολισµω΄ν για την ανα΄πτυξη του διευρωπαι¨κου΄ δικτυ΄ου µεταφορω΄ν (*) και ΄εχει απεικονισθει΄ σε χα΄ρτες. Οι χα΄ρτες αναφε΄ρονται στα αντι΄στοιχα τµη΄µατα που µνηµονευ΄ονται στο διατακτικο΄ η΄/και στο παρα΄ρτηµα ΙΙ της εν λο΄γω απο΄φασης·
_____
«α)

(*)

β)

ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απο΄φαση που τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την απο΄φαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ
L 185 της 6.7.2001, σ. 1).»

προστι΄θενται τα εξη΄ς σηµει΄α αα και αβ:
΄ ς και κα΄θε α΄λλος δρο΄µος προς τον οποι΄ο
«αα) «κυ΄ριο οδικο΄ δι΄κτυο», το διευρωπαϊκο΄ οδικο΄ δι΄κτυο, καθω
µπορει΄ να εκτραπει΄ η κυκλοφορι΄α απο΄ το διευρωπαϊκο΄ οδικο΄ δι΄κτυο και ο οποι΄ος ανταγωνι΄ζεται α΄µεσα
΄·
ορισµε΄να µε΄ρη του δικτυ΄ου αυτου
αβ) «κο΄στος κατασκευη΄ς», το κο΄στος που συνδε΄εται µε την κατασκευη΄, συµπεριλαµβανοµε΄νου ενδεχοµε΄νως
΄ το µε΄ρος που µε΄νει να αποσβεσθει΄
του κο΄στους των το΄κων επι΄ του επενδεδυµε΄νου κεφαλαι΄ου, κατα
΄ος της παρου
΄σας οδηγι΄ας· το κο΄στος της κατασκευη
΄ς
΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ
κατα
΄ θε περι΄πτωση, να µην υπερβαι΄νει το τρε΄χον κο΄στος ανακατασκευη΄ς της εκα
΄πρε΄πει, σε κα
΄ς·»
στοτε υποδοµη

γ)

στο σηµει΄ο β), η φρα΄ση «το υ΄ψος του εν λο΄γω ποσου΄ καθορι΄ζεται µε βα΄ση τη διανυο΄µενη απο΄σταση και την
κατηγορι΄α του οχη΄µατος» αντικαθι΄σταται απο΄ τη φρα΄ση «το υ΄ψος του εν λο΄γω ποσου΄ καθορι΄ζεται µε βα΄ση
τη διανυο΄µενη απο΄σταση και το αντι΄στοιχο κο΄στος ανα΄ χιλιο΄µετρο·»

δ) προστι΄θεται το ακο΄λουθο νε΄ο στοιχει΄ο βα:
΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια που ορι΄ζονται στο
«βα) τα µε΄σα σταθµισµε΄να διο΄δια υπολογι΄ζονται συ
΄ ρθρο 7, παρα
΄ γραφος 9, µε αναφορα
΄ σε µια συγκεκριµε΄νη οδικη
΄ υποδοµη
΄ µε βα
΄ ση το
α
΄ θε κρα
΄ τος µε΄λος
χιλιοµετρικο΄ κο΄στος. Τα µε΄σα σταθµισµε΄να διο΄δια καθορι΄ζονται σε κα
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄.»
ε)

τα σηµει΄α δ) και ε) αντικαθι΄στανται απο΄ τα εξη΄ς:
«δ)

«ο΄χηµα», µηχανοκι΄νητο ο΄χηµα η΄ συνδυασµο΄ς αρθρωτω΄ν οχηµα΄των προβλεπο΄µενων η΄ χρησιµοποιου΄µενων για τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς µε΄γιστου επιτρεπο΄µενου µεικτου΄ βα΄ρους α΄νω των 3,5 το΄νων·

ε)

«ο΄χηµα» της κατηγορι΄ας «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO III», «EURO IV», «EURO V», ο΄χηµα
΄ ν που περιλαµβα΄νει το παρα΄ρτηµα 0 της παρου΄σας οδηγι΄ας.»
συ΄µφωνο προς τα ο΄ρια εκποµπω
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C 104 E/376

EL

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

΄ λλεται το ακο΄λουθο στοιχει΄ο εα):
στ) παρεµβα
΄ ρηση οδικω
΄ ν υποδοµω
΄ ν», πρα
΄ ξη (συ
΄µβαση η
΄ µονοµερη
΄ς πρα
΄ ξη) ανα
΄θεσης υπηρεσι΄ας
«εα) «εκχω
΄ς ωφελει΄ας µε την οποι΄α µια διοικητικη
΄ αρχη΄ αναθε΄τει σε νοµικο΄ προ΄σωπο ιδιωτικου
΄
κοινη
΄σει το σχεδιασµο΄, την κατασκευη
΄, τη χρηµατοδο΄τηση και την
δικαι΄ου να πραγµατοποιη
΄λλευση οδικη
΄ς υποδοµη
΄ς (οδοι΄, αυτοκινητο΄δροµοι, ση
΄ραγγες, γε΄φυρες) για µακρα
΄
εκµετα
΄ του χρε΄ους και των επενδεδυµε΄νων κεφαλαι΄ων
και συγκεκριµε΄νη περι΄οδο, µε επιστροφη
΄ττονται απο΄ την εκµετα
΄ λλευση των διοδι΄ων.»
µε΄σω των εσο΄δων που εισπρα
ζ)

΄ς κει΄µενο:
το σηµει΄ο στ) αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη
΄ νες»: δαπα
΄ νες που προκαλου
΄νται σαφω
΄ ς απο΄ το συ
΄στηµα οδικω
΄ ν µετα«στ) «εξωτερικε΄ς δαπα
΄ ν αλλα
΄ δεν συνυπολογι΄ζονται στις τιµε΄ς αγορα
΄ ς των υπηρεσιω
΄ ν τους. Μπορει΄ να περιφορω
΄ νουν το κο΄στος συµφο
΄ρησης, το περιβαλλοντικο΄ κο΄στος, ΄οπως η τοπικη
΄ και η γενικο΄λαµβα
΄πανση της ατµο΄σφαιρας, το θο΄ρυβο, ζηµι΄ες εις βα
΄ρος του τοπι΄ου και το κοινωνικο΄
τερη ρυ
΄µατα υγει΄ας και ΄εµµεσες δαπα
΄ νες λο΄γω ατυχηµα
΄ των που δεν
κο΄στος, ΄οπως απο΄ προβλη
΄πτονται απο΄ τις ασφαλιστικε΄ς εταιρει΄ες.»
καλυ

2)
α)

Το α΄ρθρο 6 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 2 η φρα΄ση «τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να εφαρµο΄ζουν µειωµε΄νους συντελεστε΄ς φο΄ρων η΄
φοροαπαλλαγε΄ς:» αντικαθι΄στανται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο: «µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 7β, τα κρα΄τη µε΄λη
µπορου΄ν να εφαρµο΄ζουν µειωµε΄νους συντελεστε΄ς φο΄ρων η΄ φοροαπαλλαγε΄ς για:»

΄ γραφος 2, στοιχει΄ο α) αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
β) Η παρα
΄µατα που χρησιµοποιου
΄νται για λο΄γους εθνικη΄ς α
΄ µυνας η
΄ πολιτικη
΄ς προστασι΄ας, οχη
΄«α) οχη
΄ υπηρεσι΄α και α
΄ λλες υπηρεσι΄ες αντιµε΄νται απο΄ την πυροσβεστικη
µατα που χρησιµοποιου
΄ πισης ΄εκτακτων αναγκω
΄ ν καθω
΄ ς και απο΄ την αστυνοµι΄α και τις υπηρεσι΄ες συντη
΄ρησης
τω
΄ δικτυ
΄ου, καθω
΄ ς και οχη
΄µατα που χρησιµοποιου
΄νται απο΄ αναγνωρισµε΄νες οργατου οδικου
΄ σεις παροχη
΄ς βοη
΄θειας·»
νω
γ)

3)
α)

Στην παρα΄γραφο 4 η φρα΄ση «µε την επιφυ΄λαξη του δευτε΄ρου εδαφι΄ου της παραγρα΄φου 1 και των παραγρα΄φων 2 και 3 του παρο΄ντος α΄ρθρου» αντικαθι΄σταται απο΄ την εξη΄ς «µε την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 3
και 4 του παρο΄ντος α΄ρθρου και του α΄ρθρου 7β»
Το α΄ρθρο 7 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 αντικαθι΄στανται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«1. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να διατηρη΄σουν η΄ να επιβα΄λλουν διο΄δια η΄/και τε΄λη χρη΄σης υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται κατωτε΄ρω στις παραγρα΄φους 2 ΄εως 12.
΄ µατα χρη΄σης επιβα΄λλονται στα καθοριζο΄µενα οχη΄µατα και στο οδικο΄ διευρω2.
Τα διο΄δια και τα δικαιω
΄ προηγου΄ µατα χρη΄σης, αφου
παϊκο΄ δι΄κτυο. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επεκτει΄νουν τα διο΄δια και τα δικαιω
΄ σουν την Επιτροπη
΄, σε α΄λλους δρο΄µους του κυ΄ριου οδικου΄ δικτυ΄ου. Για τον προσδιοµε΄νως ενηµερω
΄ σεων, τα κρα
΄τη µε΄λη διαβουλευ
΄ονται µε τις τοπικε΄ς και/η
΄ τις
ρισµο΄ τε΄τοιων επεκτα
΄ βει χω
΄ ρα
περιφερειακε΄ς αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για τους δρο΄µους ΄οπου η επε΄κταση θα λα
΄ τε΄λη χρηστω
΄ ν ει΄ναι συµβατα
΄ µε α
΄ λλα διο΄δια
και εξασφαλι΄ζουν ΄οτι τα εν λο΄γω διο΄δια και/η
΄µατα τελω
΄ ν που εφαρµο΄ζονται σε τοπικο΄ και περιφερειακο΄ επι΄πεδο.
και συστη
Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα των κρατω΄ν µελω΄ν και, στο πλαι΄σιο των αντι΄στοιχων αρµο΄των τους, των τοπικω
΄ ν και περιφερειακω
΄ν αρχω
΄ ν, να καθιερω
΄ νουν διο΄δια η΄/και δικαιω
΄ µατα
διοτη
΄λλους δρο΄µους, τηρουµε΄νων των κανο΄νων της Συνθη΄κης.»
χρη΄σης σε α

β)

Η παρα΄γραφος 4 αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«4. Τα διο΄δια και τα τε΄λη χρη΄σης εφαρµο΄ζονται χωρι΄ς να εισα΄γονται, α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα, διακρι΄σεις ιδι΄ως
΄ ρας η΄ του το΄που ταξινο΄µησης του οχη΄µατος, της προε΄λευσης η΄
λο΄γω της ιθαγε΄νειας του µεταφορε΄α, της χω
του προορισµου΄ της µεταφορα΄ς.»

γ)

Προστι΄θεται η εξη΄ς παρα΄γραφος 5α:
«5α. Στα κρα΄τη µε΄λη ο΄που χρησιµοποιου΄νται ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα ει΄σπραξης των διοδι΄ων η΄/και των
΄ ν και οικονοµικω
΄ν
δικαιωµα΄των χρη΄σης διατι΄θενται για ο΄λα τα οχη΄µατα, στο πλαι΄σιο ευ΄λογων διοικητικω
ρυθµι΄σεων, οι κατα΄λληλες µονα΄δες επι΄ των οχηµα΄των (µονα΄δες «OBU»). Οι εν λο΄γω ρυθµι΄σεις δεν πρε΄πει
να θε΄σουν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση ου΄τε απο΄ οικονοµικη΄ ου΄τε απο΄ α΄λλη α΄ποψη π.χ. για λο΄γους επιπλε΄ον διοικητικου΄ φο΄ρτου η΄ απαιτη΄σεων για α΄λλους συµπληρωµατικου΄ς εξοπλισµου΄ς, τους µη τακτικου΄ς χρη΄στες του
οδικου΄ δικτυ΄ου.»
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δ)

Στην παρα΄γραφο 7 το δευ΄τερο εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«Τα µε΄γιστα ο΄ρια επανεξετα΄ζονται ανα΄ διετι΄α απο΄ [ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας]. Εφο΄σον χρειαστει΄, η Επιτροπη΄ προσαρµο΄ζει τα ο΄ρια συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 9γ, παρα΄γραφος 2»

ε)

∆ιαγρα΄φεται το τρι΄το εδα΄φιο της παραγρα΄φου 7.

στ) Η παρα΄γραφος 9 αντικαθι΄σταται απο΄ την εξη΄ς:
«9.

Το µε΄σο σταθµισµε΄νο υ΄ψος των διοδι΄ων σχετι΄ζεται µε



΄ς, εκµετα
΄ λλευσης, συντη
΄ρησης και ανα
΄ πτυξης του αντι΄στοιχου
το κο΄στος κατασκευη
΄ου υποδοµω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της πληρωµη
΄ς των το΄κων επι΄ του επενδυµε΄νου
δικτυ
κεφαλαι΄ου,



την απο΄δοση των επενδυµε΄νου κεφαλαι΄ου,



΄ς που αφορα
΄ τη µει΄ωση των οχλη
΄σεων απο΄ το θο΄ρυβο και το κο΄στος
το κο΄στος της υποδοµη
΄ ν πληρωµω
΄ ν που καταβλη
΄θηκαν απο΄ το διαχειριστη΄ των υποδοµω
΄ ν για
των πραγµατικω
΄σεις που προορι΄ζονται για την προ΄ληψη και τη µει΄ωση των ατυχηµα
΄ των,
επενδυ



΄ αντικειµενικα
΄ στοιχει΄α ΄οπως για παρα
΄το κο΄στος το οποι΄ο αντιστοιχει΄ στα περιβαλλοντικα
΄πανση των εδαφω
΄ ν και η ατµοσφαιρικη
΄ ρυ
΄πανση, συµπεριλαµβανοµε΄νου του
δειγµα η ρυ
΄α
΄ ξονα, ΄οταν αυτο΄ µπορει΄ να αξιολογηθει΄ συγκεκρικο΄στους της υπερφο΄ρτωσης του οδικου
΄α
΄ ποψη µε΄σω µεθοδολογι΄ας υπολογισµου
΄ εναρµονισµε΄νης σε ευρωπαϊκο΄
µε΄να απο΄ ποσοτικη
επι΄πεδο.

Ο υπολογισµο΄ς των µε΄σων σταθµισµε΄νων διοδι΄ων πραγµατοποιει΄ται, ο΄σον αφορα΄ το συνυπολογισµο΄ του
΄, εκµετα
΄ λλευση, συντη
΄ρηση και ανα
΄πτυξη της οικει΄ας
κο΄στους που συνδε΄εται µε την κατασκευη
΄ς µεταφορω
΄ ν, µε την επιφυ΄λαξη των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ συµβα΄σεις εκχω
΄ ρησης,
υποδοµη
΄οπως ορι΄ζεται στα α
΄ ρθρο 2, στοιχει΄ο αβ), υπα΄ρχουσες στις … [ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας].
΄ , που υπολογι΄ζονται συ
΄µφωνα µε τη µε΄θοδο που διευκρινι΄ζεται στο παρα
΄ ρτηµα
Τα διο΄δια αυτα
΄ν τα µε΄γιστα επι΄πεδα· τα κρα
΄τη µε΄λη µπορου
΄ν επι΄σης να εφαρµο΄ζουν χαµηλο΄τερα
2, αποτελου
επι΄πεδα.»
ζ)

Η παρα΄γραφος 10 αντικαθι΄σταται απο΄ την εξη΄ς:
΄ς των διοδι΄ων που αναφε΄ρεται στην παρα΄«10. Με την επιφυ΄λαξη της µε΄σης σταθµισµε΄νης τιµη
γραφο 9, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να εφαρµο΄ζουν διακυ΄µανση του ποσοστου΄ των διοδι΄ων, µε την προϋ΄τερων ποσοστω
΄ ν δεν υπερβαι΄νει το 100 % της τιµη
΄ς των χαµηλο΄΄ των υψηλο
πο΄θεση ΄οτι η τιµη
΄ ν, συναρτη΄σει:
τερων ποσοστω
α)

των διαφο΄ρων τυ΄πων οχηµα΄των, ανα΄λογα µε την κλα΄ση ζηµιω΄ν που προκαλου΄ν στους δρο΄µους συ΄µφωνα
΄ ρτηµα ΙΙΙ·
µε το παρα

΄µφωνα µε το παρα
΄ ρτηµα 0·
β) των κανο΄νων για τις εκποµπε΄ς EURO συ
΄ πο΄σον προ΄κειται για εργα
΄ σιµη ηµε΄ρα η
΄ αργι΄α·
γ) του κατα
δ)

΄ ξονα·
της στιγµη΄ς της ηµε΄ρας και του µεγε΄θους υπερφο΄ρτωσης του αντι΄στοιχου οδικου΄ α

ε)

µε τον αντι΄στοιχο α΄ξονα του οδικου΄ δικτυ΄ου, ανα΄λογα µε την ευαισθησι΄α της περιοχη΄ς απο΄ περιβαλλοντικη΄ α΄ποψη, της πυκνο΄τητας πληθυσµου΄ η΄ του κινδυ΄νου ατυχη΄µατος·

στ) του επιπε΄δου των ΡΜ10 και NOX
Οιαδη΄ποτε διακυ΄µανση των διοδι΄ων που εισπρα΄ττονται συναρτη΄σει των στοιχει΄ων που αναφε΄ρονται τα
στοιχει΄α α) ΄εως στ) ει΄ναι ανα΄λογη µε τον επιδιωκο΄µενο στο΄χο.»
΄ γραφος 10α:
η) Προστι΄θεται νε΄α παρα
΄ φανο και ευ
΄ληπτο προ΄τυπο γενικη΄ς
΄ θα αναπτυ
΄ξει το αργο΄τερο … (*) δια
«10α.
Η Επιτροπη
΄ος για τη χρηµατοποι΄ηση ΄ολων των εξωτερικω
΄ ν δαπανω
΄ ν που συνδε΄ονται µε το περιβα
΄ λισχυ
΄σεις και την υγει΄α, το οποι΄ο θα χρησιµοποιει΄ται ως βα
΄ ση για µελλοντικου
΄ς
λον, τις συµφορη
΄ς τελω
΄ ν χρη
΄σης υποδοµω
΄ ν.
υπολογισµου
΄ θα ΄εχει σε αυτο΄ την υποστη
΄ριξη επιτροπη
΄ς αποτελου
΄µενης απο΄ τους εκπροσω
΄ πους
Η Επιτροπη
΄ ν µελω
΄ ν, στην οποι΄α θα προεδρευ
΄ει ο εκπρο΄σωπος της Επιτροπη
΄ς. Εφαρµο΄ζεται η
των κρατω
΄ ρθρου 9γ παρα
΄ γραφοι 3 και 4.
διαδικασι΄α του α
_____
(*)

΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος της παρου
΄σας οδηγι΄ας.»
2 χρο΄νια µετα
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θ)

Προστι΄θενται οι εξη΄ς παρα΄γραφοι 11 και 12 και 13:
΄ νες και τα πολεοδοµικα
΄
΄ σεις υποδοµω
΄ ν στις ορεινε΄ς περιοχε΄ς και στις ζω
«11. Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄µατα που αναφε΄ρονται στο α
΄ ρθρο 8, παρα
΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 96/62/ΕΚ, και κατο΄πιν
συγκροτη
διαβου΄λευσης µε την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ παρα΄γραφος 5,
µπορει΄ να εφαρµοστει΄ προσαυ΄ξηση των διοδι΄ων µε σκοπο΄ να καλυφθει΄ η σταυροειδη΄ς χρηµατοδο΄τηση του
΄ ν προς το περιβα
΄ λλον υποδοµω
΄ ν µεταφορα΄ς και υψηλου΄ ευρωεπενδυτικου΄ κο΄στους α΄λλων πιο φιλικω
΄ ν ∆ικτυ
΄ων, στον ΄διο
παϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος, ΄οπως τα σχε΄δια προτεραιο΄τητας ∆ιευρωπαϊκω
ι
δια΄δροµο
΄ την ΄δια
και/η
ι περιοχη΄ µεταφορα΄ς.
Η προσαυ΄ξηση δεν µπορει΄ να υπερβαι΄νει το 25 % των διοδι΄ων. Ισχυο΄ντων των ΄οσων προβλε΄πονται στο
΄ρθρο 2, σηµει΄ο αβ), µο΄νο για τον υπολογισµο
΄ της εν λο΄γω προσαυ
΄ξησης γι΄νεται επι΄σης αναα
΄ στο κο΄στος κατασκευη
΄ς της υποδοµη
΄ς το οποι΄ο ΄εχει η
΄δη αποσβεσθει΄ κατα
΄ την ηµεροµηνι΄α
φορα
΄εναρξης ισχυ
΄ος της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
Η εφαρµογη΄ της συγκεκριµε΄νης δια΄ταξης υπο΄κειται στην υποβολη΄ των χρηµατοδοτικω΄ν προγραµµα΄των για
τις αντι΄στοιχες υποδοµε΄ς και ανα΄λυσης κο΄στους-αποτελε΄σµατος για το νε΄ο ΄εργο υποδοµη΄ς. Στην περι΄πτωση
΄ ν ΄εργων, η εφαρµογη΄ της συγκεκριµε΄νης δια΄ταξης υπο΄κειται στη συµφωνι΄α των ενδιαφενε΄ων διαµεθοριακω
ροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν.
Εα΄ν η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι η προτεινο΄µενη προσαυ΄ξηση δεν ανταποκρι΄νεται στους ο΄ρους που τι΄θενται στην
παρου΄σα παρα΄γραφο, ζητει΄ τη γνω΄µη της επιτροπη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 1. Μπορει΄
να απορρι΄ψει τα προγρα΄µµατα επιβολη΄ς τελω΄ν που ΄εχει υποβα΄λει το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α και η οποι΄α αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 2.
΄ σει το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ο΄τι προ΄κειται να ζητη΄σει τη γνω΄µη της
Εφο΄σον η Επιτροπη΄ ενηµερω
επιτροπη΄ς, αναστε΄λλεται η προθεσµι΄α των 30 ηµερω΄ν που προδιαγρα΄φεται στο α΄ρθρο 2 της απο΄φασης του
Συµβουλι΄ου που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 5.
΄ ν, καθω
΄ ς και των
12. Τα κρα΄τη µε΄λη καταβα΄λλουν κα΄θε προσπα΄θεια ω΄στε η κατα΄ταξη των εκποµπω
ζηµιω΄ν που προκαλου΄νται στους δρο΄µους απο΄ οχη΄µατα ταξινοµηµε΄να στο ΄εδαφο΄ς τους, να αναγνωρι΄ζεται
ευ΄κολα.
Εα΄ν ΄ενας οδηγο΄ς δεν µπορει΄ να παρε΄χει τα αναγκαι΄α ΄εγγραφα κατα΄ τον ΄ελεγχο, τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
΄λλουν τα ΄δια
επιβα
ι διο΄δια µε εκει΄να που ισχυ΄ουν για την κατηγορι΄α των πλε΄ον ρυπογο΄νων και ζηµιογο΄νων
για τους δρο΄µους οχηµα΄των, δηλαδη΄ τα διο΄δια για την κατηγορι΄α οχηµα΄των EURO 0 και για τα οχη΄µατα
της κλα΄σης ΙΙΙ ζηµιω΄ν στους δρο΄µους.
΄σα οδηγι΄α δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν να εφαρµο΄σουν διο΄δια
13.
Η παρου
΄ ρησης. Τα διο΄δια εκχω
΄ ρησης, τα οποι΄α προκυ
΄πτουν απο΄ συ
΄µβαση ανα
΄ θεσης υπηρεσι΄ας κοιεκχω
΄ς ωφελει΄ας σε κρα
΄ τος µε΄λος, υπο
΄κεινται στο εθνικο΄ δι΄καιο και στο ευρωπαϊκο΄ δι΄καιο δηµο΄νη
΄ σεων µεταφορω
΄ ν»
σιων συµβα

4)

Προστι΄θενται τα εξη΄ς α΄ρθρα 7α και 7β:
«Άρθρο 7α
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν το υ΄ψος των διοδι΄ων λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα δια΄φορα κο΄στη που πρε΄πει να
΄ ρτηµα ΙΙΙ.
καλυφθου΄ν, συ΄µφωνα µε την κοινη΄ µεθοδολογι΄α που καθορι΄ζεται στο παρα
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τις µοναδιαι΄ες αξι΄ες και τις υπο΄λοιπες αναγκαι΄ες παραµε΄τρους που εφαρµο΄ζουν για τον υπολογισµο΄ των διαφο΄ρων στοιχει΄ων του κο΄στους. Αφου΄ γνωµοδοτη΄σει η
επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 1, η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει τις εν λο΄γω αξι΄ες και παραµε΄τρους συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 2.
Άρθρο 7β
΄ ς και α΄λλων διατα΄ξεων του κοινοτικου΄
1.
Με την επιφυ΄λαξη των α΄ρθρων 87 και 88 της Συνθη΄κης, καθω
δικαι΄ου, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, κατα΄ την καθιε΄ρωση συστη΄µατος διοδι΄ων η΄/και δικαιωµα΄των χρη΄σης των
΄ ν, να αντισταθµι΄ζουν τα εν λο΄γω τε΄λη ιδι΄ως µε µει΄ωση του συντελεστη΄ που εφαρµο΄ζεται για τον
υποδοµω
΄ ν που καθορι΄ζονται στο
φο΄ρο επι΄ των οχηµα΄των, ενδεχοµε΄νως, υ΄ψους κατω΄τερου των ελα΄χιστων συντελεστω
παρα΄ρτηµα Ι.
΄θµιση των τελω
΄ ν χρη
΄σης πρε΄πει να προβλε΄πεται χωρι΄ς διακρι΄σεις για ΄ολους
2.
Η αντιστα
΄ τη µε΄λη της ΕΕ, ανεξαρτη΄τως της χω
΄ ρας προε΄λευσης του οδηγου
΄.
τους µεταφορει΄ς απο΄ κρα
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3.
Το υ΄ψος της αντιστα΄θµισης πρε΄πει να ει΄ναι ανα΄λογο του υ΄ψους των καταβαλλο΄µενων διοδι΄ων η΄/και
των δικαιωµα΄των χρη΄σης. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν ωστο΄σο να καθορι΄ζουν ΄εναν µε΄σο ο΄ρο βασισµε΄νο στην
αντιστα΄θµιση που χορηγει΄ται για τις δια΄φορες κατηγορι΄ες οχηµα΄των που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα.
΄ νουν σε ΄ενα κοινο΄ προ΄γραµµα το συ΄στηµα διοδι΄ων η΄/και δικαιωµα΄των χρη΄4.
Τα κρα΄τη µε΄λη συγκεντρω
΄ ς αντιστα΄θµισης. Το καθεστω
΄ ς αντιστα΄θµισης πρε΄πει να τι΄θεται σε εφαρµογη΄ εντο΄ς του
σης και το καθεστω
΄ετους που ΄επεται της καθιε΄ρωσης του νε΄ου συστη΄µατος διοδι΄ων η΄/και δικαιωµα΄των χρη΄σης.
΄ τα αντιστα
΄ θµισης λαµβα
΄νουν επι΄σης πλη
΄ρως υπο
΄ψη τις φορολογικε΄ς επιπτω
΄5.
Τα καθεστω
΄ µενων η
΄ µελλοντικω
΄ ν τοπικω
΄ ν και περιφερειακω
΄ν συστηµα
΄ των δικαιωµα
΄ των χρη
΄σεις υφιστα
΄ πεδι΄ου εφαρµογη
΄ς της οδηγι΄ας.»
σης, που εµπι΄πτουν εντο΄ς του γεωγραφικου
5)

΄ ρθρο 8β:
Προστι΄θεται το εξη΄ς α
«Άρθρο 8β
΄ σεις η΄ οι µειω
΄ σεις του υ΄ψους των διοδι΄ων που ενδεχοµε΄νως χορηγου΄νται περιορι΄ζονται στην πραγΟι εκπτω
µατικη΄ εξοικονο΄µηση που επιτευ΄χθηκε επι΄ του διοικητικου΄ κο΄στους απο΄ τον φορε΄α εκµετα΄λλευσης της υποδοµη΄ς. Για τον καθορισµο΄ του υ΄ψους της ΄εκπτωσης, δεν µπορει΄ να ληφθει΄ υπο΄ψη η εξοικονο΄µηση του
κο΄στους που ΄εχει η΄δη περιληφθει΄ στα εισπραχθε΄ντα διο΄δια.»

6)
α)

Το α΄ρθρο 9 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 1, να προστεθει΄ ΄ενα νε΄ο σηµει΄ο δ):
«δ) φο΄ρους επι΄ των ασφαλι΄στρων»

β)

Η παρα΄γραφος 2 αντικαθι΄σταται απο΄ την εξη΄ς:
΄ς της επικουρικο΄τητας, τα κρα
΄τη µε΄λη αποφασι΄ζουν σχετικα
΄
«2. Λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της αρχη
΄σης των οδικω
΄ ν υποδοµω
΄ ν. Για να εξασφαλισθει΄ η
΄ση των εσο
΄δων απο΄ τα τε΄λη χρη
µε τη χρη
΄ πτυξη του δικτυ
΄ου µεταφορω
΄ ν στο συ
΄νολο΄ του τα ΄εσοδα απο΄ τα τε΄λη πρε΄πει να χρησιµοανα
΄νται προς ΄οφελος του τοµε΄α µεταφορω
΄ ν και για την τελειοποι΄ηση του συνολικου
΄ συστη
΄ποιου
΄ ν.»
µατος µεταφορω

7)

Προστι΄θενται τα εξη΄ς α΄ρθρα 9α, 9β και 9γ:
«Άρθρο 9α
΄ νουν κατα΄λληλους ελε΄γχους και προσδιορι΄ζουν το καθεστω
΄ ς κυρω
΄ σεων που ισχυ΄ει
Τα κρα΄τη µε΄λη καθιερω
΄ ν διατα΄ξεων που ΄εχουν εκδοθει΄ κατ’ εφαρµογη΄ν της παρου΄σας οδηγι΄ας· λαµγια τις παραβα΄σεις των εθνικω
΄ σεις
βα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα µε σκοπο΄ να εξασφαλι΄σουν την εφαρµογη΄ τους. Οι καθοριζο΄µενες κυρω
πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς.
Άρθρο 9β
Η Επιτροπη΄ επικαιροποιει΄ τα παραρτη΄µατα συναρτη΄σει της τεχνικη΄ς προο΄δου η΄ της ανο΄δου των τιµω΄ν, συ΄µ΄, η Επιφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9γ, παρα΄γραφος 3. Με την ευκαιρι΄α αυτη
΄ καταρτι΄ζει οµοιο
΄µορφες βα
΄ σεις και αρχε΄ς για τον υπολογισµο
΄ του εξωτερικου
΄ κο΄στους.
τροπη
Άρθρο 9γ
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄ που ΄εχει θεσπισθει΄ απο΄ το α΄ρθρο 9 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1108/70 του Συµβουλι΄ου της 4ης Ιουνι΄ου 1970 περι΄ καθιερω΄σεως λογιστικη΄ς των δαπανω΄ν που
αφορου΄ν τα ε΄ργα υποδοµη΄ς στον τοµε΄α των σιδηροδροµικω΄ν, οδικω΄ν και εσωτερικω΄ν πλωτω΄ν µεταφορω΄ν (*).
2.
Όταν γι΄νεται παραποµπη΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 3 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
3.
Όταν γι΄νεται παραποµπη΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
Η περι΄οδος που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ει΄ναι δια΄ρκειας
[τριω΄ν] µηνω΄ν.
4.

Η επιτροπη΄ εγκρι΄νει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.
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5.
Όταν γι΄νεται παραποµπη΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζεται η απο΄φαση του Συµβουλι΄ου, της
΄ σεως διαδικασι΄ας προηγουµε΄νης εξετα΄σεως και διαβουλευ΄σεως για ορι21ης Μαρτι΄ου 1962, περι΄ καθιερω
΄ ς τα
σµε΄νες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς η΄ διοικητικε΄ς διατα΄ξεις τις οποι΄ες προ΄κειται να θεσπι΄σουν µελλοντικω
΄ ν (**).
κρα΄τη µε΄λη στον τοµε΄α των µεταφορω
_____
(*)
(**)

8)

ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 4. Κανονισµο΄ς που τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 (ΕΕ L
353 της 17.12.1990, σ. 12).
ΕΕ L 23 της 3.4.1962, σ. 720. Απο΄φαση που τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση 73/402/ΕΟΚ (ΕΕ L 347 της
17.12.1973, σ. 48).»

Το α΄ρθρο 11 αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς:
«Άρθρο 11
Το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2008, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο για την εφαρµογη΄ και τα αποτελε΄σµατα της παρου΄σας οδηγι΄ας, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις εξελι΄ξεις
που θα ΄εχουν επε΄λθει στην τεχνολογι΄α, την εξε΄λιξη στην πυκνο΄τητα της κυκλοφορι΄ας και στα αυτοκι΄ ατυχη
΄µατα, καθω
΄ ς και τις επιπτω
΄ σεις της κυκλοφορι΄ας στο περιβα
΄λλον.
νητιστικα
Τα κρα΄τη µε΄λη διαβιβα΄ζουν τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο 12 µη΄νες πριν την
ανωτε΄ρω ηµεροµηνι΄α»

9)

΄ µατα τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Ο πι΄νακας στο παρα΄ρτηµα II ο΄που αναγρα΄φονται τα ετη΄σια δικαιω

Ετη΄σιο δικαι΄ωµα

΄ τατο ο΄ριο
3 α΄ξονες κατ’ ανω

4 α΄ξονες κατ’ ελα΄χιστο ο΄ριο

EURO 0

1 332

2 223

EURO Ι

1 158

1 933

EURO II

1 008

1 681

EURO III

876

1 461

΄να
EURO IV και λιγο΄τερο ρυπογο

797

1 329

10) Προστι΄θεται το παρα΄ρτηµα 0 του οποι΄ου το κει΄µενο περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα Ι της παρου΄σας
οδηγι΄ας.
11) Προστι΄θεται το παρα΄ρτηµα III του οποι΄ου το κει΄µενο περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ της παρου΄σας
οδηγι΄ας.
Άρθρο 2
Τα κρα΄τη µε΄λη θε΄τουν σε ισχυ΄ τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για να
συµµορφωθου΄ν προς την παρου΄σα οδηγι΄α το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2005. Κοινοποιου΄ν αµε΄σως στην
Επιτροπη΄ το κει΄µενο των διατα΄ξεων αυτω΄ν και τον πι΄νακα αντιστοιχι΄ας των διατα΄ξεων µε την παρου΄σα οδηγι΄α.
Όταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις εν λο΄γω διατα΄ξεις, µεριµνου΄ν ω΄στε αυτε΄ς να περιε΄χουν παραποµπη΄ στην
παρου΄σα οδηγι΄α η΄ να συνοδευ΄ονται απο΄ ανα΄λογη παραποµπη΄ κατα΄ την επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Ο τρο΄πος
παραποµπη΄ς αποφασι΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των διατα΄ξεων εσωτερικου΄ δικαι΄ου που εκδι΄δουν στον
τοµε΄α που καλυ΄πτει η παρου΄σα οδηγι΄α.
Άρθρο 3
Η παρου΄σα οδηγι΄α τι΄θεται σε ισχυ΄ την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ O
ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

1.

2.

Όχηµα «EURO 0»
Mα΄ζα µονοξειδι΄ου του α΄νθρακα (CO) g/kWh

Mα΄ζα υδρογονανθρα΄κων (HC) g/kWh

΄ του (NOX) g/kWh
Mα΄ζα οξειδι΄ων του αζω

12,3

2,6

15,8

Οχη΄µατα «EURO I»/«EURO II»
Mα΄ζα µονοξειδι΄ου του
α΄νθρακα (CO) g/kWh

Mα΄ζα υδρογονανθρα΄κων
(HC) g/kWh

Mα΄ζα οξειδι΄ων του αζω΄του
(NOX) g/kWh

Mα΄ζα αιωρουµε΄νων σωµατιδι΄ων (PT) g/kWh

Όχηµα «EURO I»

4,9

1,23

9,0

0,4 (1)

Όχηµα «EURO II»

4,0

1,1

7,0

0,15

1

()

3.

΄ ν αιωρου΄µενων σωµατιδι΄ων, για τους κινητη΄ρες ισχυ΄ος κατω΄τερης η΄ ΄σης
Η οριακη΄ τιµη΄ των εκποµπω
ι
των 85 kW, επηρεα΄ζεται απο΄ το
συντελεστη΄ 1,7.

Όχηµα «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»
΄ ν υδρογονανθρα΄κων,
H ειδικη΄ µα΄ζα του µονοξειδι΄ου του α΄νθρακα, των συνολικω
των οξειδι΄ων του αζω΄του και των αιωρου΄µενων σωµατιδι΄ων, που προσδιορι΄ζονται µε τη δοκιµη΄ ESC,
και η αδιαφα΄νεια του καπνου΄, που προσδιορι΄ζεται µε τη δο΄κιµη ERL, δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νουν τις εξη΄ς τιµε΄ς (1):
Μα΄ζα µονοξειδι΄ου του
α΄νθρακα (CO) g/kWh

Mα΄ζα υδρογονανθρα΄κων (HC) g/kWh

Mα΄ζα οξειδι΄ων του
αζω΄του (NOX) g/kWh

Mα΄ζα αιωρουµε΄νων
σωµατιδι΄ων (PT)
g/kWh

Καπνο΄ς m−1

Όχηµα «EURO III»

2,1

0,66

5,0

0,10 (2)

0,8

Όχηµα «EURO IV»

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Όχηµα «EURO V»

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

(1)
(2)

Ένας κυ΄κλος δοκιµω΄ν συνι΄σταται σε µια ακολουθι΄α σηµει΄ων ελε΄γχου, το καθε΄να µε καθορισµε΄νο αριθµο΄ στροφω΄ν και καθορισµε΄νη ροπη΄,
στην οποι΄α υποβα΄λλεται ο κινητη΄ρας υπο΄ σταθερε΄ς (δοκιµη΄ ESC) η΄ µεταβατικε΄ς συνθη΄κες λειτουργι΄ας (δοκιµε΄ς ETC, ELR).
0,13 για τους κινητη΄ρες των οποι΄ων ο κυβισµο΄ς ανα΄ κυ΄λινδρο ει΄ναι κατω΄τερος των 0,7 dm3 και οι ονοµαστικε΄ς στροφε΄ς του κινητη΄ρα ει΄ναι
α΄νω των 3 000 ΣΑΛ.

Για τους πετρελαιοκινητη΄ρες που υποβα΄λλονται επι΄σης στη δοκιµη΄ ETC, και κυρι΄ως για τους κινητη΄ρες αερι΄ου, η
ειδικη΄ µα΄ζα του µονοξειδι΄ου του α΄νθρακα, των υδρογονανθρα΄κων εκτο΄ς του µεθανι΄ου, του (τυχο΄ν) µεθανι΄ου, των
οξειδι΄ων του αζω΄του και των (τυχο΄ν) αιωρου΄µενων σωµατιδι΄ων, δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νουν τις εξη΄ς τιµε΄ς:
Μα΄ζα µονοξειδι΄ου του
α΄νθρακα (CO) g/kWh

Mα΄ζα υδρογονανθρα΄κων εκτο΄ς µεθανι΄ου
(NMHC) g/kWh

Mα΄ζα µεθανι΄ου
(CH4) (1) g/kWh

Mα΄ζα οξειδι΄ων του
αζω΄του (NOX) g/kWh

Mα΄ζα αιωρουµε΄νων
σωµατιδι΄ων (PT) (2)
g/kWh

Όχηµα «EURO III»

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16 (3)

Όχηµα «EURO IV»

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

Όχηµα «EURO V»

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

(1)
(2)
(3)

Μο΄νον για τους κινητη΄ρες φυσικου΄ αερι΄ου.
∆εν ισχυ΄ει για τους κινητη΄ρες που λειτουργου΄ν µε αε΄ριο.
0,21 για τους κινητη΄ρες των οποι΄ων ο κυβισµο΄ς ανα΄ κυ΄λινδρο ει΄ναι κατω΄τερος των 0,75 dm3 και οι ονοµαστικε΄ς στροφε΄ς του κινητη΄ρα
ει΄ναι α΄νω των 3 000 ΣΑΛ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα καθορι΄ζει τη µε΄θοδο υπολογισµου΄ των διαφο΄ρων στοιχει΄ων των διοδι΄ων. Οι εκτιµη΄σεις του
κο΄στους και τα δεδοµε΄να που χρησιµοποιου΄νται στο σηµει΄ο 2 ει΄ναι ενδεικτικα΄. Πρε΄πει ωστο΄σο να χρησιµοποιηθου΄ν σε περι΄πτωση που ΄ενα κρα΄τος µε΄λος δεν ΄εχει προβει΄ σε αξιολο΄γηση ανταποκρινο΄µενη µε τον πλε΄ον
κατα΄λληλο τρο΄πο στις τοπικε΄ς η΄ περιφερειακε΄ς συνθη΄κες.

1.

Κο΄στος της υποδοµη΄ς
΄ν
Επενδυτικο΄ κο΄στος των υποδοµω

1.1.

΄ ν, το οποι΄ο υπολογι΄ζεται ως το κο΄στος κατασκευη΄ς των αντι΄στοιχων υποδοΤο επενδυτικο΄ κο΄στος των υποδοµω
µω΄ν και εκφρα΄ζεται υπο΄ µορφη΄ ετη΄σιου ποσου΄ (συµπεριλαµβανοµε΄νου του κατα΄λληλου επιτοκι΄ου επι΄ του επεν΄ ν, καταλογι΄ζεται κατ’ αναλογι΄α
δεδυµε΄νου κεφαλαι΄ου) καθο΄λη την προκαθορισµε΄νη δια΄ρκεια ζωη΄ς των υποδοµω
του αριθµου΄ οχηµα΄των/διανυθε΄ντων χιλιοµε΄τρων ετησι΄ως για κα΄θε κατηγορι΄α οχηµα΄των.
΄ /ο΄χηµα-km) =
Μοναδιαι΄ο επενδυτικο΄ κο΄στος (ευρω
Ετη΄σια απο΄σβεση της επε΄νδυσης και το΄κοι επι΄ του επενδεδυµε΄νου κεφαλαι΄ου
* µερι΄διο εµπορικη΄ς κυκλοφορι΄ας
/ ∆ιανυθε΄ντα χιλιο΄µετρα απο΄ τα εµπορικα΄ οχη΄µατα
Κο΄στος των ζηµιω΄ν στις υποδοµε΄ς

1.2.

Το κο΄στος των ζηµιω΄ν στις υποδοµε΄ς, το οποι΄ο υπολογι΄ζεται ως ο µε΄σος ο΄ρος (επι΄ πε΄ντε ΄ετη κατ’ ανω΄τατο ο΄ριο)
΄ ν συντη΄ρησης και εκµετα΄λλευσης των αντι΄στοιχων υποδοµω
΄ ν, καταλογι΄ζεται κατ’ αναλογι΄α
των ετη΄σιων δαπανω
των οχηµα΄των/ετη΄σιων χιλιοµε΄τρων κα΄θε κατηγορι΄ας οχηµα΄των, σταθµισµε΄νο µε ΄ενα συντελεστη΄ ισοδυναµι΄ας. Ο
συντελεστη΄ς αυτο΄ς, ο οποι΄ος δι΄δεται στο σηµει΄ο 1.3 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, εκφρα΄ζει την επιρροη΄ κα΄θε
΄ ν. Ο συντελεστη΄ς
κατηγορι΄ας οχηµα΄των στο κο΄στος συντη΄ρησης και εκµετα΄λλευσης των συγκεκριµε΄νων υποδοµω
αυτο΄ς καθορι΄ζεται µε βα΄ση το βα΄ρος, το συ΄στηµα ανα΄ρτησης και τον αριθµο΄ αξο΄νων των οχηµα΄των.
Μοναδιαι΄ο κο΄στος υποδοµη΄ς (ευρω΄/ο΄χηµα-km) =
Ετη΄σιες δαπα΄νες συντη΄ρησης και εκµετα΄λλευσης
* µερι΄διο της κυκλοφορι΄ας ανα΄ κατηγορι΄α οχη΄µατος σταθµισµε΄νο µε τους συντελεστε΄ς ισοδυναµι΄ας
/ ∆ιανυθε΄ντα χιλιο΄µετρα ανα΄ κατηγορι΄α οχη΄µατος
Κλα΄σεις οχηµα΄των και συντελεστε΄ς ισοδυναµι΄ας

1.3.

Στον κατωτε΄ρω πι΄νακα ορι΄ζονται οι συντελεστε΄ς ισοδυναµι΄ας

Κλα΄ση οχη΄µατος

1

Συντελεστε΄ς ισοτιµι΄ας
Κατασκευαστικη΄ συντη΄ρηση (1)

Τακτικη΄ συντη΄ρηση

< 3,5t

0,0001

1

Μεταξυ΄ 3,5 t και 7,5 t, Κλα΄ση 0

1,46

3

> 7,5 t, Κλα΄ση I

2,86

3

> 7,5 t, Κλα΄ση II

5,06

3

> 7,5 t, Κλα΄ση III

8,35

3

()

Οι κλα΄σεις των οχηµα΄των αντιστοιχου΄ν στα φορτι΄α ανα΄ α΄ξονα 0,5, 5,5, 6,5, 7,5 και 8,5 το΄νους αντι΄στοιχα.

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν ΄εργων, η΄ ακο΄µη
Οι κατασκευαστικε΄ς συντηρη΄σεις, ο΄πως η τοποθε΄τηση νε΄ου οδοστρω΄µατος, ενι΄σχυση των τεχνικω
΄ ν στρωµα΄των του οδοστρω΄µατος πραγµατοποιου΄νται ευκαιριακα΄. Το κο΄στος της συντη΄ρησης
και των βασικω
αυτη΄ς ει΄ναι ανα΄λογο προς τις ζηµι΄ες που προκαλου΄νται στις υποδοµε΄ς απο΄ την κυκλοφορι΄α. Οι ζηµι΄ες ποικι΄λλουν
ανα΄λογα µε το βα΄ρος επι΄ του α΄ξονα. Όπως ΄εχει παρατηρηθει΄, οι ζηµι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι ανα΄λογες προς τε΄σσερις φορε΄ς
΄ ς, ο διπλασιασµο΄ς του βα΄ρους πολλαπλασια΄ζει επι΄ 16 τη ζηµι΄α στο
τη δυ΄ναµη του βα΄ρους επι΄ του α΄ξονα. Συνεπω
οδο΄στρωµα.

Οι τακτικε΄ς συντηρη΄σεις, ο΄πως η διαγρα΄µµιση των οδω΄ν, ο καθορισµο΄ς των τα΄φρων απορροη΄ς των οµβρι΄ων, η
χειµερινη΄ συντη΄ρηση κλπ., πραγµατοποιου΄νται κα΄θε χρο΄νο. Μολονο΄τι δεν συνδε΄ονται µε το βα΄ρος των οχηµα΄των,
οι δαπα΄νες αυτε΄ς αντανακλου΄ν την ΄ενταση της συνολικη΄ς κυκλοφορι΄ας και τη συ΄νθεση΄ της.

΄ ν δαπανω
΄ ν απο΄ τις
Εα΄ν η λογιστικη΄ του διαχειριστη΄ της υποδοµη΄ς δεν επιτρε΄πει διαχωρισµο΄ των κατασκευαστικω
΄ ν.
υπο΄λοιπες δαπα΄νες, θεωρει΄ται ο΄τι αυτε΄ς αποτελου΄ν εξ ορισµου΄ το 20 % του συνο΄λου των δαπανω

Οι κλα΄σεις των οχηµα΄των καθορι΄ζονται στον πι΄νακα που ακολουθει΄.

Τα οχη΄µατα κατατα΄σσονται στις υποκατηγορι΄ες 0, I, II και III συναρτη΄σει των ζηµιω΄ν που προκαλου΄ν στο οδο΄στρωµα, κατ’ αυ΄ξουσα τα΄ξη µεγε΄θους (η κλα΄ση ΙΙΙ ει΄ναι εποµε΄νως εκει΄νη που προκαλει΄ τις περισσο΄τερες ζηµι΄ες
στις οδικε΄ς υποδοµε΄ς). Οι ζηµι΄ες αυξα΄νονται εκθετικα΄ µε την αυ΄ξηση του φορτι΄ου ανα΄ α΄ξονα.

Όλα τα µηχανοκι΄νητα οχη΄µατα και τα συ΄νολα οχηµα΄των συνολικου΄ επιτρεπο΄µενου µεικτου΄ βα΄ρους κα΄τω των 7,5
το΄νων υπα΄γονται στην κλα΄ση 0.

Μηχανοκι΄νητα οχη΄µατα
Κινητη΄ριοι α΄ξονες εξοπλισµε΄νοι µε πνευµατικη΄ ανα΄ρτηση η΄
αναγνωρισµε΄νη ισοδυ΄ναµη ανα΄ρτηση (1)

Άλλα συστη΄µατα ανα΄ρτησης των κινητη΄ριων αξο΄νων

Αριθµο΄ς αξο΄νων και µε΄γιστο αποδεκτο΄ µικτο΄ βα΄ρος ΄εµφορτου
οχη΄µατος (σε το΄νους)

Αριθµο΄ς αξο΄νων και µε΄γιστο αποδεκτο΄ µικτο΄ βα΄ρος ΄εµφορτου
οχη΄µατος (σε το΄νους)

Ίσο η΄ α΄νω του

Κα΄τω του

Ίσο η΄ α΄νω του

Κα΄τω του

7,5
12
13
14
15

12
13
14
15
18

Κλα΄ση ζηµιω΄ν

∆ιαξονικα΄
7,5
12
13
14
15

12
13
14
15
18

I

Τριαξονικα΄
15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

15
17
19
21

17
19
21
23

23
25

25
26

II

23
25

25
27

Ι

27
29
31

29
31
32

ΙΙ

Τετραξονικα΄

(1)

23
25
27

25
27
29

29
31

31
32

Αναρτη΄σεις αναγνωρισµε΄νες ως ισο΄τιµες συ΄µφωνα µε τον ορισµο΄ του παραρτη΄µατος ΙΙ της οδηγι΄ας 96/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της
25ης Ιουλι΄ου 1996, σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄, για ορισµε΄να οδικα΄ οχη΄µατα που κυκλοφορου΄ν στην Κοινο΄τητα, των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων διαστα΄σεων στις εθνικε΄ς και διεθνει΄ς µεταφορε΄ς και των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων βαρω΄ν στις διεθνει΄ς µεταφορε΄ς (ΕΕ L 235 της
17.9.1996, σ. 59).
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Συ΄νολα οχηµα΄των (αρθρωτα΄ οχη΄µατα και οδικοι΄ συρµοι΄)
Κινητη΄ριοι α΄ξονες εξοπλισµε΄νοι µε πνευµατικη΄ ανα΄ρτηση η΄
αναγνωρισµε΄νη ισοδυ΄ναµη ανα΄ρτηση

Άλλα συστη΄µατα ανα΄ρτησης των κινητη΄ριων αξο΄νων

Αριθµο΄ς αξο΄νων και µε΄γιστο αποδεκτο΄ µικτο΄ βα΄ρος ΄εµφορτου
οχη΄µατος (σε το΄νους)

Αριθµο΄ς αξο΄νων και µε΄γιστο αποδεκτο΄ µικτο΄ βα΄ρος ΄εµφορτου
οχη΄µατος (σε το΄νους)

Ίσο η΄ α΄νω του

Κα΄τω του

Ίσο η΄ α΄νω του

Κλα΄ση ζηµιω΄ν

Κα΄τω του

2 + 1 α΄ξονες
7,5
12
14
16
18
20
22
23
25

12
14
16
18
20
22
23
25
28

7,5
12
14
16
18
20
22
23
25

12
14
16
18
20
22
23
25
28

I

2 + 2 α΄ξονες
23
25
26
28

25
26
28
29

23
25
26
28

25
26
28
29

29

31

31

33

29
31

31
33

II

33
36

36
38

33
36

36
38

III

2 + 3 α΄ξονες
36

38

36

38

38

40

38

40

3 + 2 α΄ξονες
36

38

36

38

38

40

40

44

38
40

40
44

36

38

3 + 3 α΄ξονες
36

38

38

40

38

40

44

40

44

40

2.

II
III
ΙΙ

ΙΙΙ

Ι

ΙΙ

Κο΄στος των ατυχηµα΄των

Το µοναδιαι΄ο κο΄στος ανα΄ τυ΄πο ατυχη΄µατος αναπροσαρµο΄ζεται συναρτη΄σει του ενεχο΄µενου κινδυ΄νου ανα΄ τυ΄πο
ατυχη΄µατος και τυ΄πο οχη΄µατος. Στη συνε΄χεια, αφαιρει΄ται το ασφα΄λιστρο ανα΄ τυ΄πο οχη΄µατος. Το στοιχει΄ο της
τελικη΄ς επιβα΄ρυνσης εκφρα΄ζεται σε ευρω΄ ανα΄ διανυθε΄ν χιλιο΄µετρο. Πρε΄πει να γι΄νεται διαχωρισµο΄ς µεταξυ΄ αυτοκι΄ ν οδω΄ν και υπολοι΄πων µη αστικω΄ν οδω
΄ ν.
νητοδρο΄µων, αστικω
Ο τυ΄πος που ακολουθει΄ ερµηνευ΄ει µε απλουστευµε΄νο τρο΄πο τη δυνατο΄τητα συνυπολογισµου΄ του κο΄στους των
ατυχηµα΄των που δεν καλυ΄πτονται ασφαλιστικα΄.
΄ /ο΄χηµα-km) =
Μοναδιαι΄ο εξωτερικο΄ κο΄στος των ατυχηµα΄των ανα΄ τυ΄πο υποδοµη΄ς (ευρω
(συνολικο΄ κο΄στος ανα΄ τυ΄πο ατυχη΄µατος για ο΄λους τους τυ΄πους ατυχηµα΄των
* αριθµο΄ς ατυχηµα΄των ανα΄ τυ΄πο ενεχο΄µενου βαρε΄ος οχη΄µατος B ασφα΄λιστρα)
/ οχη΄µατα/km

30.4.2004

30.4.2004
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Εκτι΄µηση του κο΄στους ανα΄ τυ΄πο ατυχη΄µατος:
Κι΄νδυνος ατυχη΄µατος

Θανατηφο΄ρο

1 εκατ. ευρω΄/περι΄πτωση

Σοβαρο΄ς τραυµατισµο΄ς

135 000 ευρω΄/περι΄πτωση

Ελαφρο΄ς τραυµατισµο΄ς

15 000 ευρω΄/περι΄πτωση

P5_TA(2004)0306

΄ ν µεταφορω
΄ ν ***I
Κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τον καθορισµο΄ ελα΄χιστων προϋποθε΄σεων για την εφαρ΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του
µογη΄ της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ και των κανονισµω
΄ ν µεταφορω
΄ν
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
(COM(2003)628  C5-0601/2003  2003/0255(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)628) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 71, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0601/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0216/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να της
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0255
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας 2004/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον
΄ν
καθορισµο΄ ελα΄χιστων προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας. 2002/15/ΕΚ και των κανονισµω
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α
΄ ν µεταφορω
΄ν
ο΄σον αφορα΄ δραστηριο΄τητες οδικω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 71,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
(1) ΕΕ C […], […], σ. […].
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ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν (2),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
ενεργω΄ντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α την καθοριζο΄µενη στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, για την εναρµο΄νιση
΄ ν διατα΄ξεων στον τοµε΄α των οδικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν (4), ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85
ορισµε΄νων κοινωνικω
΄ν
του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, σχετικα΄ µε τη συσκευη΄ ελε΄γχου στον τοµε΄α των οδικω
µεταφορω΄ν (5), η οδηγι΄α 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 11ης Μαρ΄ ν µετατι΄ου 2002, για την οργα΄νωση του χρο΄νου εργασι΄ας των εκτελου΄ντων κινητε΄ς δραστηριο΄τητες οδικω
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµφορω΄ν (6) και ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκου
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και
βουλι΄ου, της 1ης Μαρτι΄ου 2002, για την τροποποι΄ηση των κανονισµω
΄ την καθιε΄ρωση βεβαι΄ωσης οδηγου
΄ (7) ΄εχουν
(ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλι΄ου µε σκοπο
΄ ν εσωτερικω΄ν µεταφορω
΄ ν.
µεγα΄λη σηµασι΄α για τη δηµιουργι΄α κοινη΄ς αγορα΄ς υπηρεσιω

(2)

΄ ν µε ορι΄ζοντα το ΄ετος 2010: η ω΄ρα των επιλογω
΄ ν» (8), η
Στη Λευκη΄ βι΄βλο «Η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µεταφορω
΄ σεις ειδικο΄τερα ο΄σον
Επιτροπη΄ µνηµονευ΄ει την ανα΄γκη να καταστου΄ν αυστηρο΄τεροι οι ΄ελεγχοι και οι κυρω
΄ ν µεταφορω
΄ ν και συγκεκριµε΄να να
αφορα΄ την κοινωνικη΄ νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α των δραστηριοτη΄των οδικω
΄ ν µεταξυ΄ κρατω΄ν
αυξηθει΄ ο αριθµο΄ς των ελε΄γχων, να ενθαρρυνθου΄ν οι συστηµατικε΄ς ανταλλαγε΄ς πληροφοριω
µελω΄ν, να συντονι΄ζονται οι ενε΄ργειες επιθεω΄ρησης και να προωθηθει΄ η κατα΄ρτιση των υπαλλη΄λων που ει΄ναι
επιφορτισµε΄νοι µε τον ΄ελεγχο.

(3)

΄ ν κανο΄νων στις οδικε΄ς
Κατο΄πιν του΄του ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλιστει΄ δεο΄ντως η εφαρµογη΄ των κοινωνικω
µεταφορε΄ς µε τον καθορισµο΄ ελα΄χιστων απαιτη΄σεων για τον οµοιο΄µορφο και αποτελεσµατικο΄ ΄ελεγχο εκ
µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν της συµµο΄ρφωσης προς τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις, προκειµε΄νου να προληφθου΄ν
και να µειωθου΄ν οι παραβα΄σεις.

(4)

΄σα οδηγι΄α, και τα οποι΄α βασι΄ζονται στα α
΄ ρθρα 71 και
Τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στην παρου
΄ γραφος 2, της Συνθη
΄κης, δεν θα πρε΄πει να οδηγη
΄σουν µο΄νο στην αυ
΄ξηση της οδικη
΄ς
137, παρα
΄ λειας, αλλα
΄ να συµβα
΄λλουν επι΄σης στην εναρµο΄νιση και τη βελτι΄ωση των κοινωνικω
΄ν
ασφα
΄ ν, προωθω
΄ ντας ισο΄τιµους ΄ορους ανταγωνισµου
΄.
προδιαγραφω

(5)

Η αντικατα΄σταση του αναλογικου΄ ταχογρα΄φου απο΄ ταχογρα΄φο ψηφιακο΄ θα δω΄σει σταδιακα΄ τη δυνατο΄τητα
να ελε΄γχονται µεγαλυ΄τερες ποσο΄τητες δεδοµε΄νων ταχυ΄τερα και ακριβε΄στερα και γι’ αυτο΄ το λο΄γο τα κρα΄τη
µε΄λη θα ει΄ναι µε αυ΄ξοντα ρυθµο΄ σε θε΄ση να επιχειρου΄ν περισσο΄τερους ελε΄γχους. Ως εκ του΄του το ποσοστο΄
ηµερω΄ν εργασι΄ας των οδηγω΄ν οχηµα΄των που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο της κοινωνικη΄ς νοµοθεσι΄ας θα αυξηθει΄ σε
3 %.

(6)

΄ την εφαρµογη
΄ των συστηµα
΄ των ελε΄γχου, στο΄χος θα πρε΄πει να ει΄ναι η ανα
΄ πτυξη
Όσον αφορα
΄ς των
΄ ν λυ
΄σεων µε σκοπο
΄ την επι΄τευξη ευρωπαϊκη
΄ς διαλειτουργικο΄τητας και εφαρµογη
εθνικω
΄ ξεων.
διατα

(7)

΄ ν που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε την επιβολη΄ της νοµοθεσι΄ας και µε
Στη δια΄θεση ο΄λων των αρµο΄διων αρχω
΄ στε να τους δοθει΄ δυνατο΄τητα να
νοµικε΄ς αρµοδιο΄τητες θα πρε΄πει να τεθει΄ επαρκε΄ς τυποποιηµε΄νο υλικο΄ ω
εκτελου΄ν τα καθη΄κοντα΄ τους αποτελεσµατικα΄ και αποδοτικα΄.

(8)

Σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να ορισθει΄ ενιαι΄ο συντονιστικο΄ ο΄ργανο επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας, το οποι΄ο θα
ενεργει΄ ως επι΄κεντρο σε εθνικο΄ επι΄πεδο, µε την αρµοδιο΄τητα να επιτηρει΄ και να εφαρµο΄ζει συνεκτικη΄ εθνικη΄
΄ κει την επι΄στρατηγικη΄ επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας σε συνεννο΄ηση µε α΄λλες αρµο΄διες αρχε΄ς , να επιδιω
΄ των ελε΄γχου σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς και να
τευξη της διαλειτουργικο΄τητας των συστηµα
συλλε΄γει τα σχετικα΄ στατιστικα΄ στοιχει΄α.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20.4.2004.
ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).
ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 207 της 5.8.2002, σ. 1).
ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35.
ΕΕ L 76 της 19.3.2002, σ. 1.
COM(2001)370.

30.4.2004

30.4.2004
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(9)

΄ ν επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας σε κρα΄τη µε΄λη προωθει΄ται περαιτε΄ρω µε συντονιΗ συνεργασι΄α µεταξυ΄ αρχω
σµε΄νους ελε΄γχους, κοινε΄ς πρωτοβουλι΄ες κατα΄ρτισης, τη θε΄ση σε ενε΄ργεια κοινου΄ διαλειτουργικου΄ ηλεκτρο΄ ν και την ανταλλαγη΄ επιχειρησιακω
΄ ν πληροφοριω
΄ ν και εµπειρι΄ας.
νικου΄ συστη΄µατος πληροφοριω

΄ ν µεταφορω
΄ ν, ειδικο΄τερα για την εξασφα΄(10) Η βε΄λτιστη πρακτικη΄ σε ενε΄ργειες επιβολη΄ς στον τοµε΄α των οδικω
λιση εναρµονισµε΄νης προσε΄γγισης του θε΄µατος της απο΄δειξης σχετικα΄ µε την ετη΄σια α΄δεια η΄ την α΄δεια
ασθενει΄ας οδηγου΄, πρε΄πει να διευκολυνθει΄ και να προωθηθει΄ µε΄σω ενο΄ς φο΄ρουµ για τα ο΄ργανα επιβολη΄ς
΄ ν.
των κρατω΄ν µελω
(11) Τα απαιτου΄µενα µε΄τρα για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε την απο΄φαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτε΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
λεστικω
΄ ριση συγκεκριµε΄νων αδικηµα΄των σχετικω
΄ ν µε τους κανονισµου΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και
(12) Η κοινη΄ αναγνω
3821/85 θα προαγα΄γει την εναρµο΄νιση της επιβολη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη.
΄ ν κοινω
΄ ν κανο΄νων σχετικα΄
(13) ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της εξεταζο΄µενης δρα΄σης, δηλαδη΄ ο καθορισµο΄ς σαφω
µε τους ελα΄χιστους ο΄ρους για τον ΄ελεγχο της ορθη΄ς και οµοιο΄µορφης εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ
΄ ς και του κανονισµου
΄ (ΕΚ)
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, καθω
και των κανονισµω
΄ ν νοµοθετικω
΄ ν διατα
΄ ξεων στις οδικε΄ς µετααριθ. … [για την εναρµο΄νιση ορισµε΄νων κοινωνικω
΄ ς, λο΄γω της
φορε΄ς] (2) δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επιτευχθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και συνεπω
ανα΄γκης συντονισµε΄νης διακρατικη΄ς δρα΄σης, µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η
Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας του ΄ιδιου α΄ρθρου, η παρου΄σα οδηγι΄α δεν υπερβαι΄νει τα
αναγκαι΄α για την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.
(14) Υπο΄ το πρι΄σµα των ανωτε΄ρω, η οδηγι΄α 88/599/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 23ης Νοεµβρι΄ου 1988 σχετικα΄
µε τυποποιηµε΄νες διαδικασι΄ες ελε΄γχου για την εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την
΄ ν διατα΄ξεων στον τοµε΄α των οδικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
εναρµο΄νιση ορισµε΄νων κοινωνικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν (3) πρε΄πει να αντικατααριθ. 3821/85 σχετικα΄ µε τη συσκευη΄ ελε΄γχου στον τοµε΄α των οδικω
σταθει΄ απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Αντικει΄µενο
΄ των κανονισµω
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
Η παρου΄σα οδηγι΄α καθορι΄ζει ελα΄χιστες προϋποθε΄σεις για την εφαρµογη
΄ ς και του κανονισµου
΄ (ΕΚ) αριθ. 484/2002 και
και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ, καθω
της οδηγι΄ας 2003/59/ΕΚ (4).

Άρθρο 2
Ορισµο΄ς
΄ς της παρου
΄σας οδηγι΄ας, ο ΄ορος «οδηγο
΄ς» καθορι΄ζει κα
΄ θε α
΄ τοµο το οποι΄ο οδηγει΄ το
Για τους σκοπου
΄οχηµα, ακο΄µα και για συ
΄ντοµο χρονικο΄ δια
΄στηµα, η
΄ ευρι΄σκεται στο εν λο΄γω ΄οχηµα µε την προ΄θεση
΄σει.
να το οδηγη
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L …
ΕΕ L 325 της 29.11.1988, σ. 55.
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 15ης Ιουλι΄ου 2003, σχετικα
΄ µε
Οδηγι΄α 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄ κατα
΄ ρτιση των οδηγω
΄ ν ορισµε΄νων οδικω
΄ ν οχηµα
΄ των τα οποι΄α
την αρχικη΄ επιµο΄ρφωση και την περιοδικη
΄νται για τη µεταφορα
΄ εµπορευµα
΄των η
΄ επιβατω
΄ ν, για την τροποποι΄ηση του κανονισµου
΄ (ΕΟΚ)
χρησιµοποιου
΄ ργηση της
αριθ. 3820/85 του Συµβουλι΄ου και της οδηγι΄ας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου και για την κατα
οδηγι΄ας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).
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Άρθρο 3
Συστη΄µατα ελε΄γχου
΄ ν ελε΄γχων της ορθη΄ς και οµοιο΄µορφης εφαρ1.
Τα κρα΄τη µε΄λη οργανω΄νουν συ΄στηµα προ΄σφορων και τακτικω
΄ ρους επιχειρη΄σεων ο΄λων των κατηγοριω΄ν
µογη΄ς ο΄πως αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1, το΄σο καθ’ οδο΄ν ο΄σο και σε χω
΄ ν.
µεταφορω
Οι ΄ελεγχοι αυτοι΄ καλυ΄πτουν κα΄θε ΄ετος ευρυ΄ και αντιπροσωπευτικο΄ δει΄γµα µετακινου΄µενων εργαζοµε΄νων, οδηγω΄ν,
΄ ν που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των κανονιεπιχειρη΄σεων και οχηµα΄των ο΄λων των κατηγοριω΄ν µεταφορω
΄ ς και των οδηγω΄ν και α΄λλων µετακινου΄µενων εργαζοµε΄νων που
σµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 3821/85 καθω
΄ (ΕΚ) αριθ. 484/2002.
εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ και του κανονισµου
΄σα οδηγι΄α ισχυ
΄ει για τα ταξινοµηµε΄να στην Κοινο΄τητα οχη
΄µατα:
Η παρου
΄ρου για µεταφορε΄ς στην επικρα
΄ τεια της Κοινο΄τητας η
΄
α) εξ ολοκλη
΄ της Κοινο΄τητας και τρι΄της χω
΄ ρας η οποι΄α δεν συνιστα
΄ συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της ευρωβ) µεταξυ
΄ς συµφωνι΄ας σχετικα
΄ µε την Εργασι΄α των Πληρωµα
΄των Οχηµα
΄ των που εκτελου
΄ν ∆ιεθνει΄ς
παϊκη
΄ διαµε΄σου µιας τε΄τοιας χω
΄ ρας.
Οδικε΄ς Μεταφορε΄ς (AETR) η
΄ τος
΄ει για οδικε΄ς µεταφορε΄ς µε οχη
΄µατα τα οποι΄α ΄εχουν ταξινοµηθει΄ σε κρα
Η συµφωνι΄α AETR ισχυ
΄ χω
΄ ρα που αποτελει΄ συµβαλλο
΄µενο µε΄ρος της συµφωνι΄ας AETR και µα
΄ λιστα για τη συνοµε΄λος η
΄ διαδροµη
΄ ΄οταν οι µεταφορε΄ς πραγµατοποιου
΄νται µεταξυ
΄ της Κοινο΄τητας και τρι΄της χω
΄ ρας που
λικη
΄ διαµε΄σου µιας τε΄τοιας χω
΄ ρας.
αποτελει΄ συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, η
΄ ν µε οχη
΄µατα τα οποι΄α ει΄ναι ταξινοµηµε΄να σε τρι΄τη χω
΄ ρα η οποι΄α δεν
Στην περι΄πτωση µεταφορω
΄σα οδηγι΄α ισχυ
΄ει για το τµη
΄µα της
αποτελει΄ συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της συµφωνι΄ας AETR, η παρου
΄ς εντο΄ς της επικρα
΄ τειας της Κοινο΄τητας.
διαδροµη
΄δη συµβει΄, τα κρα
΄ τη µε΄λη χορηγου
΄ν στους αρµο΄διους για τον ΄ελεγχο
2.
Εφο΄σον αυτο΄ δεν ΄εχει η
΄λους, απο΄ την 1.1.2005 κα
΄ θε απαραι΄τητη νοµικη
΄ αρµοδιο΄τητα ου
΄τως ω
΄ στε να µπορου
΄ν να
υπαλλη
΄σουν µε ορθο΄ τρο΄πο τα καθη
΄κοντα ελε΄γχου που τους ΄εχουν ανατεθει΄ βα
΄ σει της παρου
΄σας
ασκη
οδηγι΄ας.
3.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος οργανω΄νει ελε΄γχους κατα΄ τρο΄πο ω΄στε κα΄θε ΄ετος να καλυ΄πτουν τουλα΄χιστον το 3 % των
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
ηµερω΄ν εργασι΄ας οδηγω΄ν οχηµα΄των που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των κανονισµω
και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
΄ ΚοινοΤο ποσοστο΄ αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να αυξα΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄ κατο΄πιν ΄εγκρισης του Ευρωπαϊκου
΄ ς λειτουργου
΄ντα ψηφιακο΄ ταχυγρα
΄ φο.
βουλι΄ου εφο΄σον οι µεταφορει΄ς διαθε΄τουν ΄εναν καλω
Τουλα΄χιστον το 15 % του συνολικου΄ αριθµου΄ των ελεγχο΄µενων ηµερω΄ν εργασι΄ας ελε΄γχεται καθ’ οδο΄ν, ενω΄ του΄ χιστον το 50 % των ελε΄γχων στους
΄ ρους επιχειρη΄σεων. Τουλα
λα΄χιστον ποσοστο΄ 50 % ελε΄γχεται στους χω
΄µατα κατ’ ανω
΄ τατο
΄ ρους επιχειρη΄σεων πρε΄πει να διενεργει΄ται σε µικρε΄ς επιχειρη΄σεις (µε τρι΄α οχη
χω
΄οριο).
4.
Οι πληροφορι΄ες οι οποι΄ες υποβα΄λλονται στην Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16, παρα΄γραφος 2, του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 περιλαµβα΄νουν τον αριθµο΄ των οδηγω΄ν που ελε΄γχθηκαν καθ’ οδο΄ν, τον αριθµο΄
΄ς
΄ ρους επιχειρη΄σεων, τον αριθµο΄ των ηµερω΄ν εργασι΄ας που ελε΄γχθηκαν και τον αριθµο΄, καθω
των ελε΄γχων σε χω
΄ση, των παραβα΄σεων που αναφε΄ρθηκαν.
και τη φυ
Άρθρο 4
Στατιστικα΄ στοιχει΄α
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η συλλογη΄ των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους που ΄εχουν
οργανωθει΄ συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 1, κατατα΄σσονται στις ακο΄λουθες κατηγορι΄ες:
α)

ο΄σον αφορα΄ τις επιθεωρη΄σεις καθ’ οδο΄ν: τυ΄πος οδου΄, δηλαδη΄ αν προ΄κειται για αυτοκινητο΄δροµο, για εθνικη΄
΄, ονοµασι΄α και τοποθεσι΄α της επιθεω
΄ ρησης, χω
΄ ρα ταξινο΄µησης
η΄ δευτερευ΄ουσα οδο΄, αριθµο΄ς οδου
΄µατος, αριθµο΄ς οχηµα
΄ των που κατε΄χει η εταιρει΄α στην οποι΄α ανη
΄κει και
του επιθεωρηθε΄ντος οχη
΄πος του χρησιµοποιηθε΄ντος ταχογρα
΄ φου.
τυ
΄ν οι διακρι΄σεις, καταγρα
΄ φεται το κρα
΄ τος µε΄λος προε΄λευσης
Προκειµε΄νου να αντιµετωπιστου
΄ ν και των επιχειρη΄σεων που υποβα
΄ λλονται σε καθ’ οδο
΄ν ελε΄γχους·
΄των, των οδηγω
των οχηµα

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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β)

΄ ρους επιχειρη΄σεων:
ο΄σον αφορα΄ τις επιθεωρη΄σεις σε χω
i)

΄ ν, δηλαδη΄ κατα΄ πο΄σον προ΄κειται για δραστηριο΄τητες σε διεθνε΄ς η΄
τυ΄πος δραστηριο΄τητας µεταφορω
΄ ριο επι΄πεδο· µεταφορε΄ς επιβατω
΄ ν η΄ εµπορευµα΄των· µεταφορε΄ς για ΄διο
εγχω
ι
λογαριασµο΄ η΄ µε µι΄σθωση
΄ ν η΄ µη ευπαθω
΄ ν αγαθω΄ν·
και αµοιβη΄· µεταφορε΄ς ευπαθω

ii)

µε΄γεθος στο΄λου της εταιρι΄ας.

΄ το παρελθο΄ν ΄ετος θα διατηρηθου
΄ν απο΄ τις αρµο΄διες υπηρεΤα στοιχει΄α που συνελε΄γησαν κατα
΄θυνες για τους οδηγου
΄ς·
΄ τη µε΄λη καθω
΄ ς και απο΄ τις εταιρει΄ες που ει΄ναι υπευ
σι΄ες στα κρα

Άρθρο 5
Έλεγχοι καθ’ οδο΄ν
΄ ς εκτεταµε΄νο
1.
Έλεγχοι καθ’ οδο΄ν οργανω΄νονται σε δια΄φορα σηµει΄α και οποτεδη΄ποτε, καλυ΄πτοντας επαρκω
τµη΄µα του οδικου΄ δικτυ΄ου ω΄στε να καθι΄σταται δυ΄σκολη η αποφυγη΄ σηµει΄ων ελε΄γχου.
2.

Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι:

α)

γι΄νεται επαρκη΄ς προ΄βλεψη για σηµει΄α ελε΄γχου σε υφιστα΄µενες και προγραµµατιζο΄µενες οδου΄ς· ειδικο΄τερα ο΄τι
΄ ροι ανα
΄ παυσης, στα
΄ θµευσης και α
΄λλοι ασφαλει΄ς χω
΄ ροι κατα΄ µη΄κος των
σταθµοι΄ εξυπηρε΄τησης, χω
΄ ς και σταθµοι΄ ανεφοδιασµου
΄ και εστι΄ασης ει΄ναι δυνατο΄ν να λειτουργου΄ν ως
αυτοκινητοδρο΄µων, καθω
σηµει΄ο ελε΄γχου.

β)

΄ καταβα
΄ λλεται προσπα
΄οι εν λο΄γω ΄ελεγχοι διενεργου΄νται µε συ΄στηµα τυχαι΄ας κυκλικη΄ς εναλλαγη΄ς, ενω
΄ρηση ισορροπι΄ας στην ΄ενταση των καθ’ οδο΄ν ελε΄γχων σε δια
΄ φορα σηµει΄α του
θεια για διατη
΄ δικτυ
΄ου.
οδικου

΄ν ΄ελεγχοι πρε΄πει να διενεργου
΄νται ΄οταν τα οχη
΄µατα περνου
΄ν η
΄ σκοπευ
΄ουν να
3.
Οι καθ’ οδο
΄ σουν µπροστα
΄ απο΄ το εκα
΄ στοτε σηµει΄ο ελε΄γχου. Καθ’ οδο
΄ν ΄ελεγχοι σε µη εν κινη΄σει οχη
΄µατα
περα
΄ τα φαινο΄µενα, σταθµευµε΄να µε σκοπο
΄ την τη
΄ρηση των προδιαγεγραµµε΄νων
τα οποι΄α ει΄ναι, κατα
΄ ν διακοπη
΄ς της οδη
΄γησης και ανα
΄ παυσης, διενεργου
΄νται µο΄νον ΄οταν υπα
΄ ρχουν σοβαροι΄ λο΄γοι
ωρω
΄ ΄οταν απαιτου
΄νται ΄ελεγχοι για λο΄γους επικινδυνο΄τητας.
υπο΄νοιας η
4.
Τα προς ΄ελεγχο στοιχει΄α στους καθ’ οδο΄ν ελε΄γχους καθορι΄ζονται στο µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος I. Οι
΄ελεγχοι ει΄ναι δυνατο΄ν να επικεντρω
΄ νονται σε συγκεκριµε΄νο στοιχει΄ο, εφο΄σον το απαιτου΄ν οι περιστα΄σεις.
5.
Καθ’ οδο΄ν ΄ελεγχοι διενεργου΄νται χωρι΄ς δια΄κριση. Ειδικο΄τερα οι υπα΄λληλοι δεν µεροληπτου΄ν για οποιονδη΄ποτε απο΄ τους ακο΄λουθους λο΄γους:
α)

΄ ρα ταξινο΄µησης του οχη΄µατος·
τη χω

β)

΄ ρα διαµονη΄ς του οδηγου΄·
τη χω

γ)

΄ ρα ο΄που ΄εχει την ΄εδρα της η επιχει΄ρηση·
τη χω

δ)

΄ ρησης και τον προορισµο΄ του ταξιδιου΄·
τον το΄πο αναχω

ε)

΄πο του ταχογρα
΄φου µε τον οποι΄ον ει΄ναι εφοδιασµε΄νο το ΄οχηµα.
τον τυ

6.

Ο εξουσιοδοτηµε΄νος επιθεωρητη΄ς ει΄ναι εφοδιασµε΄νος µε:

α)

΄ ν προς ΄ελεγχο στοιχει΄ων ο΄πως ορι΄ζεται στο µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος I·
κατα΄λογο των βασικω

β)

κα΄ποιο τυποποιηµε΄νο υλικο΄ για τον ΄ελεγχο, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα II.

΄ σεις του καθ’ οδο΄ν ελε΄γχου σχετικα΄ µε τον οδηγο΄ οχη΄µατος
7.
Εα΄ν σε κα΄ποιο κρα΄τος µε΄λος οι διαπιστω
ταξινοµηµε΄νου σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος θεµελιω΄νουν την πεποι΄θηση ο΄τι ΄εχουν διαπραχθει΄ παραβα΄σεις οι οποι΄ες
΄ν απαραι΄τητο συµπληρωµατικο΄ ΄ελεγχο στους χω
΄ ρους της επιχει΄ρησης, οι αρµο΄διες αρχε΄ς
καθιστου
του οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους αλληλοσυνδρα΄µονται για τη διευκρι΄νιση της κατα΄στασης.
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Άρθρο 6
Συντονισµε΄νοι ΄ελεγχοι
Τουλα΄χιστον ΄εξι φορε΄ς κα΄θε ΄ετος τα κρα΄τη µε΄λη πραγµατοποιου΄ν συντονισµε΄νες ενε΄ργειες για τον ΄ελεγχο καθ’
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και
οδο΄ν οδηγω΄ν και οχηµα΄των που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των κανονισµω
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
Τις ενε΄ργειες αυτε΄ς διεξα΄γουν ταυτο΄χρονα οι αρχε΄ς επιβολη΄ς δυ΄ο η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν, καθεµι΄α απο΄ τις
οποι΄ες ενεργει΄ εντο΄ς της επικρατει΄ας της.
Άρθρο 7
΄ ρους επιχειρη΄σεων
Έλεγχοι στους χω
΄ ρους επιχειρη΄σεων προγραµµατι΄ζονται υπο΄ το πρι΄σµα προηγου΄µενης εµπειρι΄ας για δια΄φορες
1.
Έλεγχοι σε χω
΄ ν και επιχειρη΄σεων. Επι΄σης διενεργου΄νται σε περιπτω
΄ σεις που ΄εχουν εντοπιστει΄ καθ’ οδο΄ν
κατηγορι΄ες µεταφορω
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ
σοβαρε΄ς παραβα΄σεις των κανονισµω
΄ του κανονισµου
΄ (ΕΚ) αριθ. 484/2002.
η
΄ ρους επιχειρη΄σεων περιλαµβα΄νουν, πε΄ραν των στοιχει΄ων του καταλο΄γου του µε΄ρους Α
2.
Οι ΄ελεγχοι στους χω
του παραρτη΄µατος I, τα στοιχει΄α που παρατι΄θενται στο µε΄ρος Β του εν λο΄γω παραρτη΄µατος.
3.

Ο εξουσιοδοτηµε΄νος επιθεωρητη΄ς ει΄ναι εφοδιασµε΄νος µε:

α)

΄ ν προς ΄ελεγχο στοιχει΄ων ο΄πως ορι΄ζεται στα µε΄ρη Α και Β του παραρτη΄µατος I·
κατα΄λογο των βασικω

β)

κα΄ποιο τυποποιηµε΄νο ελεγκτικο΄ υλικο΄, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα II.

΄ ρηση΄ του ο εξουσιοδοτηµε΄νος σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος επιθεωρητη΄ς λαµβα΄νει υπο΄ψη του
4.
Κατα΄ την επιθεω
πληροφορι΄ες που ΄εχουν παρασχεθει΄ απο΄ το αναφερο΄µενο στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, καθορισµε΄νο συντονιστικο΄
ο΄ργανο επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας α΄λλου κρα΄τους µε΄λους σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες της επιχει΄ρησης στο
τελευται΄ο αυτο΄ κρα΄τος µε΄λος.
΄ ν, µε
΄ ρους των αρµοδι΄ων αρχω
5.
Για τους σκοπου΄ς των παραγρα΄φων 1 ΄εως 4, ΄ελεγχοι διενεργου΄µενοι στους χω
βα΄ση σχετικα΄ δικαιολογητικα΄ η΄ δεδοµε΄να που ΄εχουν υποβληθει΄ απο΄ τις επιχειρη΄σεις κατο΄πιν αιτη΄σεως των εν
΄ ν, ισοδυναµου΄ν µε ελε΄γχους που διενεργου΄νται στους χω
΄ ρους επιχειρη΄σεων.
λο΄γω αρχω
Άρθρο 8
Συντονιστικο΄ ο΄ργανο επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας
1.

Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν ΄ενα συντονιστικο΄ ο΄ργανο επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας.

Το ο΄ργανο ΄εχει τα ακο΄λουθα καθη΄κοντα:
α)

΄ ν σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος ο΄σον αφορα΄ ενε΄ργειες
εξασφα΄λιση συντονισµου΄ µεταξυ΄ των διαφο΄ρων αρµοδι΄ων αρχω
που διεξα΄γονται δυνα΄µει των α΄ρθρων 5 και 7 και µε ισο΄τιµους φορει΄ς στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη αρµο΄διους για
τις ενε΄ργειες δυνα΄µει του α΄ρθρου 6·

΄λλα κρα
΄ τη µε΄λη οµοιογενη
΄ ερµηνει΄α και εφαρβ) προβλε΄πει µαζι΄ µε τους αντι΄στοιχους φορει΄ς σε α
΄ των διατα
΄ ξεων των κανονισµω
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
µογη
γ)

διαβι΄βαση στην Επιτροπη΄ των ανα΄ διετι΄α στατιστικω΄ν στοιχει΄ων δυνα΄µει του α΄ρθρου 16, παρα΄γραφος 2, του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·

δ)

χα΄ραξη συνεκτικη΄ς εθνικη΄ς στρατηγικη΄ς επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας·

ε)

το να ει΄ναι ο κυ΄ριος υπευ΄θυνος για την παροχη΄ αρωγη΄ς σε αρµο΄διες αρχε΄ς α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 5, παρα΄γραφος 7·

΄ ν στοιχει΄ων που ΄εχουν συλλεγει΄ συ
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 4.
στ) δηµοσιοποι΄ηση των στατιστικω
Το ο΄ργανο αντιπροσωπευ΄εται στην επιτροπη΄ την αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 1.
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2.
Τα κρα΄τη µε΄λη γνωστοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ το συντονιστικο΄ ο΄ργανο επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας και η Επι΄ νει σχετικα΄ τα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη.
τροπη΄ ενηµερω
΄ ν πληροφοριω
΄ ν µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
΄ ν προωθει΄ται
3.
Η ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων, εµπειρι΄ας και επιχειρησιακω
ενεργα΄ κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο αλλα΄ ο΄χι αποκλειστικα΄ µε΄σω της επιτροπη΄ς της αναφερο΄µενης στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 1 και κα΄θε φορε΄α του ει΄δους αυτου΄ που ει΄ναι δυνατο΄ν να ορι΄σει η Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α την
αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 9
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ς δυνα΄µει του α΄ρθρου 17, παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄
1.
Πληροφορι΄ες που ΄εχουν ανταλλαγει΄ διµερω
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και του α΄ρθρου 19, παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ανταλλα΄σσονται
΄ ν οργα΄νων επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας που ΄εχουν γνωστοποιηθει΄ στην Επιµεταξυ΄ των καθορισµε΄νων συντονιστικω
τροπη΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 8, παρα΄γραφος 2:
α)

τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ ανα΄ τρι΄µηνο, αρχη΄ς γενοµε΄νης απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005·

β)

΄ σεις.
µετα΄ απο΄ συγκεκριµε΄νο αι΄τηµα κρα΄τους µε΄λους σε µεµονωµε΄νες περιπτω

΄ ν, µε χρησιµο2.
Τα κρα΄τη µε΄λη θε΄τουν σε ενε΄ργεια ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
ποι΄ηση τυποποιηµε΄νου µορφοτυ΄που για ευκολι΄α κατανο΄ησης.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄ν το τυποποιηµε΄νο
΄εντυπο αναφορα΄ς που περιε΄χεται στην απο΄φαση 93/172/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς, της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1993, περι΄
της κατα΄ρτισης του τυποποιηµε΄νου εντυ΄που που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 6 της οδηγι΄ας 88/599/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου στον τοµε΄α των οδικω΄ν µεταφορω΄ν (1) η΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να καθορι΄ζουν κοινο΄ συ΄στηµα µετα΄ απο΄
συνεννο΄ηση µε την Επιτροπη΄.

Άρθρο 10
Κοινο΄ συ΄στηµα αποτι΄µησης επικινδυνο΄τητας και αδικη΄µατα
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εισα΄γουν κοινο΄ συ΄στηµα αποτι΄µησης επικινδυνο΄τητας για τις επιχειρη΄σεις ανα΄λογα µε τον
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 η΄ της
αριθµο΄ και τη σοβαρο΄τητα παραβα΄σεων των κανονισµω
οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ, τις οποι΄ες ΄εχει διαπρα΄ξει κα΄θε επιχει΄ρηση.
Οι επιχειρη΄σεις µε υψηλη΄ επικινδυνο΄τητα ελε΄γχονται στενο΄τερα και συχνο΄τερα και, σε περι΄πτωση επαναλαµβανο΄΄ σεις. Τα κριτη΄ρια και οι λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του εν λο΄γω
µενων αδικηµα΄των, υπο΄κεινται σε βαρυ΄τερες κυρω
συστη΄µατος καθορι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 2, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ΄εκτασης στην οποι΄α ΄εχουν διαπραχθει΄ παραβα΄σεις αναφερο΄µενες στην παρα΄γραφο 4.
΄ σεων που προβλε΄πουν την προσωρινη΄ ακινητοποι΄ηση του
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη περιλαµβα΄νουν µεταξυ΄ των κυρω
΄ ν µεταφορω΄ν, µπορου΄ν να επιβα΄λλουν στον οδηγο΄ ηµερη΄σια περι΄οδο
οχη΄µατος η΄/και, στην περι΄πτωση επιβατικω
ανα΄παυσης, να ανακαλου΄ν, να αναστε΄λλουν η΄ και να περιορι΄ζουν την α΄δεια µιας επιχει΄ρησης η΄ την α΄δεια οδη΄γη΄ σεων ει΄ναι αποτελεσµατικη΄, αναλογικη΄ και αποτρεπτικη΄ και δεν δηµιουργει΄ διακρι΄σεις
σης. Η χρη΄ση κυρω
΄οσον αφορα
΄ τις διατα
΄ ξεις του α
΄ρθρου 5, παρα
΄ γραφος 5.
΄ τος µε΄λος πληροφορει΄ται παρα
΄βαση των διατα
΄ ξεων των κανονισµω
΄ν
Σε περι΄πτωση που ΄ενα κρα
΄ της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ που ΄εχει σηµειωθει΄ στην
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 η
΄ τεια α
΄ λλου κρα
΄τους µε΄λους, ενηµερω
΄ νει σχετικα
΄ το εν λο΄γω κρα
΄ τος µε΄λος ου
΄τως ω
΄ στε αυτο΄
επικρα
΄ λει κυρω
΄ σεις.
να µπορε΄σει να επιβα
΄ ν οικονοµικω
΄ ν κυρω
΄ σεων σε
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ συστη΄µατος αναλογικω
περι΄πτωση που η µη τη΄ρηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, της
΄ του κανονισµου
΄ (ΕΚ) αριθ. 484/2002 εκ µε΄ρους των επιχειρη΄σεων η΄ των συνεργαζο΄οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ η
΄ ν η΄ των υπεργολα΄βων, ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα την πραγµατοποι΄ηση
µενων αποστολε΄ων, των πρακτορει΄ων µεταφορω
΄ ν.
κερδω
(1) ΕΕ L 72 της 25.3.1993, σ. 30.
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4.
Τα κρα΄τη µε΄λη αναγνωρι΄ζουν ως σοβαρα΄ αδικη΄µατα ιδι΄ως τις ακο΄λουθες παραβα΄σεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 3820/85, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ:
α)

΄ ν ορι΄ων ηµερη΄σιου, εξαη΄µερου η΄ δεκαπενθη΄την υπε΄ρβαση κατα΄ 20 % η΄ περισσο΄τερο των µε΄γιστων χρονικω
µερου χρο΄νου οδη΄γησης·

β)

την παραβι΄αση κατα΄ 20 % η΄ περισσο΄τερο της ελα΄χιστης ηµερη΄σιας η΄ εβδοµαδιαι΄ας περιο΄δου ανα΄παυσης·

γ)

την αψη΄φιση κατα΄ 33 % η΄ περισσο΄τερο του ελα΄χιστου χρο΄νου διαλει΄µµατος·

δ)

την υπε΄ρβαση ωρω΄ν κατα΄ 10 % η΄ περισσο΄τερο του µε΄γιστου εβδοµαδιαι΄ου χρο΄νου εργασι΄ας 60 ωρω΄ν.

΄σεις αφορου
΄ν εξι΄σου τους αυτοαπασχολου
΄µενους οδηγου
΄ς και τους οδηγου
΄ς οχηµα
΄5.
Οι παραβα
΄ τατο επιτρεπο΄µενο βα
΄ ρος, περιλαµβανοµε΄των για εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς για τα οποι΄α το ανω
΄ ηµισυρο΄µενου ρυµουλκου
΄, υπερβαι΄νει τους 3,5 το΄νους.
νου και του συρο΄µενου η
΄ σεις που ΄εχουν καθοριστει΄
6.
Τα κρα΄τη µε΄λη γνωστοποιου΄ν στην Επιτροπη΄, το αργο΄τερο στις … (*), τις κυρω
΄ νει τα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄.
για τις παραβα΄σεις αυτε΄ς. Η Επιτροπη΄ ενηµερω
Άρθρο 11
Κυρω΄σεις
΄ σεων που επιβα΄λλονται στις παραβια΄σεις των εθνικω
΄ ν δια΄τα΄ξεων
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν το συ΄στηµα των κυρω
που ΄εχουν θεσπιστει΄ σε εκτε΄λεση της παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο για να εξασφαλιστει΄
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες και αποτρεπτικε΄ς. Τα
η θε΄ση τους σε εφαρµογη΄. Οι εν λο΄γω κυρω
κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν αυτε΄ς τις διατα΄ξεις στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 17.
Άρθρο 12
Έκθεση
Εντο΄ς τριετι΄ας απο΄ την ε΄ναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
΄ σεις οι προβλεπο΄µενες στη νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν για
και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση ο΄που αναλυ΄ονται οι κυρω
΄ υποβα
΄ λλει προ΄ταση οδηγι΄ας για την εναρµο΄νιση των
δεδοµε΄να αδικη΄µατα. Συγχρο΄νως, η Επιτροπη
΄ σεων αυτω
΄ ν.
κυρω
΄ σεων και τον αντι΄κτυπο της εναρµο΄νισης
Η ΄εκθεση καταδεικνυ΄ει το µε΄γεθος της διαφορα΄ς µεταξυ΄ των κυρω
΄ρηση των
΄ σεων που πρε΄πει να επιδιωχθει΄ για δεδοµε΄νο αδι΄κηµα ως προς την τη
ελα΄χιστων και µε΄γιστων κυρω
΄ ξεων της παρου
΄σας οδηγι΄ας και των απαιτη
΄σεων της οδικη
΄ς ασφα
΄λειας.
διατα
Άρθρο 13
Βε΄λτιστη πρακτικη΄
1.
Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 2, η Επιτροπη΄ χαρα΄σσει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς σχετικα΄ µε τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας.
΄ονται σε διετη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη
΄ς.
Οι εν λο΄γω κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς δηµοσιευ
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη εκπονου΄ν κοινα΄ προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης σχετικα΄ µε τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ τουλα΄χιστον µι΄α
φορα΄ ανα΄ ΄ετος και διευκολυ΄νουν τις ανταλλαγε΄ς προσωπικου΄ του συντονιστικου΄ οργα΄νου επιβολη΄ς της νοµοθεσι΄ας µε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ ανα΄ ΄ετος.
3.
Σε περι΄πτωση που ο οδηγο΄ς η΄ταν σε α΄δεια λο΄γω ασθενει΄ας η΄ σε ετη΄σια α΄δεια κατα΄ την περι΄οδο που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 15, παρα΄γραφος 7, πρω΄το εδα΄φιο, πρω΄τη περι΄πτωση, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
3821/85, προσκοµι΄ζει ΄εντυπο, δεο΄ντως πιστοποιου΄µενο απο΄ τον εργοδο΄τη του, εφο΄σον αυτο΄ του ζητηθει΄ απο΄
εξουσιοδοτηµε΄νο επιθεωρητη΄.
Το εν λο΄γω ΄εντυπο εκπονει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14,
παρα΄γραφος 2.
(*)

΄ος της παρου
΄σας οδηγι΄ας.
Ένα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
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Άρθρο 14
Επιτροπη΄
1.
Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄ που ΄εχει συσταθει΄ απο΄ το α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 1, του
΄ θα πρε΄πει να εκπροσωπου
΄νται επι΄σης και οι
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. Στην εν λο΄γω επιτροπη
κοινωνικοι΄ εται΄ροι.
2.
Στις περιπτω΄σεις που γι΄νεται µνει΄α της παρου΄σας παραγρα΄φου, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της ΄διας
ι
απο΄φασης.
Η περι΄οδος που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ορι΄ζεται σε τρεις µη΄νες.
3.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

Άρθρο 15
Με΄τρα εφαρµογη΄ς
ι
πρωτοβουλι΄α η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
Κατο΄πιν αιτη΄µατος κρα΄τους µε΄λους η΄ µε ΄δια
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 2, µε΄τρα εφαρµογη΄ς ιδι΄ως µε ΄εναν απο΄ τους ακο΄λουθους στο΄χους:
α)

τη διευκρι΄νιση των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας και την εξασφα΄λιση κοινη΄ς προσε΄γγισης·

β)

΄ ν επιβολη΄ς· και
την ενθα΄ρρυνση της συνε΄πειας στην προσε΄γγιση µεταξυ΄ οργανισµω

γ)

΄ ν επιβολη΄ς.
τη διευκο΄λυνση του διαλο΄γου µεταξυ΄ του κλα΄δου και των οργανισµω

Άρθρο 16
Επικαιροποι΄ηση των παραρτηµα΄των
Τροποποιη΄σεις των παραρτηµα΄των οι οποι΄ες ει΄ναι αναγκαι΄ες για την προσαρµογη΄ τους στις εξελι΄ξεις της βε΄λτιστης πρακτικη΄ς εγκρι΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 17
Μεταφορα΄ στο εσωτερικο΄ δι΄καιο
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θε΄τουν σε ισχυ΄ τις αναγκαι΄ες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις για να
΄ νουν αµε΄σως
συµµορφωθου΄ν προς την παρου΄σα οδηγι΄α µε΄χρι την 1η Ιανουαρι΄ου 2006 το αργο΄τερο. Ανακοινω
στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των εν λο΄γω διατα΄ξεων καθω΄ς και τον πι΄νακα αντιστοιχι΄ας µεταξυ΄ των εν λο΄γω διατα΄ξεων και των διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας.
Όταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις ανωτε΄ρω διατα΄ξεις, αυτε΄ς περιε΄χουν αναφορα΄ στην παρου΄σα οδηγι΄α η΄ συνοδευ΄ονται απο΄ την αναφορα΄ αυτη΄ κατα΄ την επι΄σηµη ΄εκδοση΄ τους. Ο τρο΄πος αναφορα΄ς αποφασι΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη
µε΄λη.
΄ νουν στην Επιτροπη΄ το κει΄µενο των ουσιωδω
΄ ν διατα΄ξεων εσωτερικου΄ δικαι΄ου τις
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω
οποι΄ες θεσπι΄ζουν στον τοµε΄α που διε΄πεται απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α.

Άρθρο 18
Κατα΄ργηση
Η οδηγι΄α 88/599/ΕΟΚ καταργει΄ται απο΄ την ηµεροµηνι΄α ενα΄ρξεως ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας.
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Άρθρο 19
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα οδηγι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 20
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Με΄ρος A
Έλεγχοι καθ’ οδο΄ν
Τα στοιχει΄α που πρε΄πει να καλυ΄πτονται απο΄ καθ’ οδο΄ν ελε΄γχους ει΄ναι:
΄γησης κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια δυ
΄ο
1) ηµερη΄σιες και εβδοµαδιαι΄ες περι΄οδοι οδη΄γησης, συνολικο΄ς χρο΄νος οδη
΄ ν εβδοµα
΄δων, διαλει΄µµατα και ηµερη΄σιες και εβδοµαδιαι΄ες περι΄οδοι ανα΄παυσης, καθω
΄ ς και
διαδοχικω
΄παυσης· επι΄σης τα φυ΄λλα καταγραφη΄ς των δυ
΄ο προηγου΄µενων εβδοοι αντισταθµιστικε΄ς περι΄οδοι ανα
΄ δων που πρε΄πει να φε΄ρονται επι΄ του οχη΄µατος κατα΄ τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 15, παρα΄γραφος 7, του
µα
΄ ν που ΄εχουν καταχωρηθει΄
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 η΄/και τα δεδοµε΄να των 28 τελευται΄ων ηµερω
για το αυτο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα στην κα΄ρτα οδηγου΄ η΄/και στη µνη΄µη της καταγραφικη΄ς συσκευη΄ς συ΄µφωνα µε
το παρα΄ρτηµα II της παρου΄σας οδηγι΄ας·
2) για την περι΄οδο την αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 7 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες σηµειω
΄ νεται υπε΄ρβαση της επιτρεπο΄µενης ταχυ΄τητας του οχη΄µατος, η οποι΄α
περιπτω
ορι΄ζεται ως κα΄θε περι΄οδος δια΄ρκειας α΄νω του 1 λεπτου΄ κατα΄ την οποι΄α η ταχυ΄τητα του οχη΄µατος υπερβαι΄νει
τα 90 km/h για οχη΄µατα κατηγορι΄ας N3 η΄ τα 105 km/h για οχη΄µατα κατηγορι΄ας M3 (οι κατηγορι΄ες N3
και M3 ορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (1)·
3) ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, ταχυ΄τητες στιγµιαι΄ες του οχη΄µατος οι οποι΄ες ΄εχουν καταγραφει΄ απο΄ την κατα΄ ρες·
γραφικη΄ συσκευη΄ κατα΄ τη χρη΄ση του οχη΄µατος σε δια΄στηµα ο΄χι µεγαλυ΄τερο απο΄ τις προηγου΄µενες 24 ω
4) τελευται΄α εβδοµαδιαι΄α περι΄οδος ανα΄παυσης·
5) ορθη΄ λειτουργι΄α της καταγραφικη΄ς συσκευη΄ς (εντοπισµο΄ς ενδεχο΄µενης αντικανονικη΄ς χρησιµοποι΄ησης της
συσκευη΄ς η΄/και της κα΄ρτας οδηγου΄ η΄/και των φυ΄λλων καταγραφη΄ς) η΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, παρουσι΄α
των εγγρα΄φων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·
6) µε΄γιστος εβδοµαδιαι΄ος χρο΄νος εργασι΄ας 60 ωρω΄ν σε καθεµι΄α εβδοµα΄δα ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 4, στοιχει΄ο
(α), της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ
7) ω΄ρες νυκτερινη΄ς εργασι΄ας ανα΄ ηµε΄ρα ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ.
΄ ν το ΄οχηµα οδηγει΄ται απο΄ οδηγο
΄ που προε΄ρχεται απο΄ τρι΄τη χω
΄ ρα: να ει΄ναι κα
΄τοχος ισχυ
΄οντος
8) εα
΄ οδηγου
΄ συ
΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 484/2002.
πιστοποιητικου
(1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 8.
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Με΄ρος B
΄ ρους επιχειρη΄σεων
Έλεγχοι στους χω
΄ ρους
Επιπλε΄ον των στοιχει΄ων που υπο΄κεινται σε ΄ελεγχο καθ’ οδο΄ν, τα στοιχει΄α που υπο΄κεινται σε ΄ελεγχο στους χω
επιχειρη΄σεων ει΄ναι:
1) εβδοµαδιαι΄ες περι΄οδοι ανα΄παυσης και περι΄οδοι οδη΄γησης µεταξυ΄ των εν λο΄γω περιο΄δων ανα΄παυσης·
2) ο΄ριο ωρω΄ν οδη΄γησης εντο΄ς δυ΄ο εβδοµα΄δων·
3) µε΄γιστος µε΄σος εβδοµαδιαι΄ος χρο΄νος εργασι΄ας σε τετρα΄µηνη περι΄οδο αναφορα΄ς, η΄ εξα΄µηνη περι΄οδο αναφορα΄ς, σε περι΄πτωση που το επιτρε΄πει η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α·
4) χρη΄ση φυ΄λλων καταγραφη΄ς, δεδοµε΄νων ψηφιακου΄ ταχογρα΄φου η΄/και την οργα΄νωση των χρο΄νων εργασι΄ας
των οδηγω΄ν·
5) µε΄σος µε΄γιστος εβδοµαδιαι΄ος χρο΄νος εργασι΄ας 48 ωρω΄ν κατα΄ την οριζο΄µενη περι΄οδο αναφορα΄ς ο΄πως καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 4 στοιχει΄ο (α) της οδηγι΄ας 2002/15/ΕΚ·
΄ ν ο΄πως αποστολει΄ς, πρα΄6) ΄ελεγχος για συνυπαιτιο΄τητα α΄λλων πρωταιτι΄ων η΄ συνεργω΄ν στην αλυσι΄δα µεταφορω
΄ ν η΄ εργολα΄βοι σε περι΄πτωση εντοπισµου΄ παρα΄βασης, περιλαµβανο΄µενης της επαλη΄θευσης
κτορες µεταφορω
ο΄τι οι συµβα΄σεις για την παροχη΄ της υπηρεσι΄ας µεταφορα΄ς επιτρε΄πουν τη συµµο΄ρφωση προς τους κανο΄νες
τους περιεχο΄µενους στους κανονισµου΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του και της οδηγι΄ας
2002/15/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τυποποιηµε΄νο υλικο΄ διαθε΄σιµο στο προσωπικο΄ επιβολη΄ς
Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι στους επιθεωρητε΄ς που εκτελου΄ν καθη΄κοντα επιβολη΄ς αναφερο΄µενα στο παρα΄ρτηµα Ι διατι΄θεται το ακο΄λουθο τυποποιηµε΄νο υλικο΄:
1) φορητο΄ς υπολογιστη΄ς µε λογισµικο΄ ικανο΄ να ανακτα΄ δεδοµε΄να απο΄ τη µονα΄δα οχη΄µατος και την κα΄ρτα
οδηγου΄ του ψηφιακου΄ ταχογρα΄φου και να αναλυ΄ει δεδοµε΄να η΄ να διαβιβα΄ζει ευρη΄µατα προς κεντρικη΄ βα΄ση
΄ ν επιβολη΄ς των
δεδοµε΄νων για ανα΄λυση. Το υλικο΄ αυτο΄ πρε΄πει να ει΄ναι διαλειτουργικο΄ µεταξυ΄ αρµο΄διων αρχω
κρατω΄ν µελω΄ν·
΄ ν φυ΄λλων ταχογρα΄φου.
2) υλικο΄ για τον ΄ελεγχο των παλαιω

P5_TA(2004)0307

Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες (2005-2010) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄σταση του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου για τους Προ΄σφυγες για την περι΄οδο 2005-2010
(COM(2004)102  C5-0096/2004  2004/0032(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)102) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 63, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β), της Συνθη΄κης ΕΚ,
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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C 104 E/396

EL

30.4.2004

Τρι΄τη, 20 Απριλίου 2004

& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0096/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
΄ ν (A5-0267/2004),
τερικω΄ν Υποθε΄σεων και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250,
παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς για την περι΄οδο 2005-2006 ει΄ναι συµ΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω
΄ ν χωρι΄ς περιορισµο΄ α΄λλων
βατο΄ µε το ανω΄τατο ο΄ριο της κατηγορι΄ας 3 των ισχυουσω
΄ ν· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υπολογι΄σει εκ νε΄ου τις πιστω
΄ σεις για την περι΄οδο 2007-2010 υπο΄ το
πολιτικω
΄ ν προοπτικω΄ν για την περι΄οδο που αρχι΄ζει το 2007·
πρι΄σµα των νε΄ων δηµοσιονοµικω
4.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
5.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
6.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3
(3) Πρε΄πει να υπα΄ρξει συνε΄χεια προς αυτη΄ν την κατευ΄θυνση και
να θεσπιστει΄ το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες για την
περι΄οδο 2005 ΄εως 2010, προκειµε΄νου να εξακολουθη΄σει αυτη΄ η
αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν υπο΄ το φως της εξε΄λιξης
της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για το α΄συλο και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
την πει΄ρα που ΄εχει αποκτηθει΄ απο΄ την εφαρµογη΄ της πρω΄της φα΄σης
του Ταµει΄ου µεταξυ΄ 2000 και 2004.

(3) Πρε΄πει να υπα΄ρξει συνε΄χεια προς αυτη΄ν την κατευ΄θυνση και
να θεσπιστει΄ το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες για την
περι΄οδο 2005 ΄εως 2010, προκειµε΄νου να εξακολουθη΄σει αυτη΄ η
αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν υπο΄ το φως της εξε΄λιξης
της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για το α΄συλο και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
την πει΄ρα που ΄εχει αποκτηθει΄ απο΄ την εφαρµογη΄ της πρω΄της φα΄σης
΄ ς και τους προβλητου Ταµει΄ου µεταξυ΄ 2000 και 2004, καθω
΄ς που διατυπω
΄ θηκαν προ΄σφατα και εξακολουθου
΄ν
µατισµου
΄ ς και σε παγκο΄σµιο
επι΄ του παρο΄ντος σε επι΄πεδο ΕΕ, καθω
΄ µε τις µεταρρυθµι΄σεις και την ενδεχο΄µενη
επι΄πεδο, σχετικα
΄ των διεθνου
΄ς προστασι΄ας.
ενι΄σχυση των καθεστω

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3α (νε΄α)
΄τερη φα
΄ ση του Ταµει΄ου προχωρει΄ πε΄ραν των
(3α) Η δευ
΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω
΄ ν. Ως εκ του
΄του
σηµερινω
΄ς της δηµοσιονοµικη
΄ς προιαπαιτει΄ται εκ νε΄ου υπολογισµο
΄τησης του Ταµει΄ου, προκειµε΄νου να καταστει΄ συµβατο΄
κοδο
΄ πλαι΄σιο.
µε το νε΄ο δηµοσιονοµικο
Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4
(4) Ει΄ναι απαραι΄τητο να υποστηριχθου΄ν οι προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη για την παροχη΄ στους προ΄σφυγες
και τους εκτοπισθε΄ντες κατα΄λληλων ο΄ρων υποδοχη΄ς και για την
΄ ν διαδικασιω
΄ ν ασυ΄λου,
εφαρµογη΄ αµερο΄ληπτων και αποτελεσµατικω
΄ µατα των ατο΄µων που χρεια΄µε σκοπο΄ να προστατευθου΄ν τα δικαιω
ζονται διεθνη΄ προστασι΄α και να βελτιωθει΄ η λειτουργι΄α των συστηµα΄των ασυ΄λου.

΄ν οι
(4) Ει΄ναι απαραι΄τητο να υποστηριχθου΄ν και να βελτιωθου
προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη για την
παροχη΄ στους προ΄σφυγες και τους εκτοπισθε΄ντες κατα΄λληλων
΄ν υπο
΄ψη οι ειδικε΄ς
ο΄ρων υποδοχη΄ς, προκειµε΄νου να ληφθου
΄γκες των πλε΄ον ευα
΄ λωτων οµα
΄ δων (ο΄πως οι µη συνοανα
΄λικοι, τα θυ
΄µατα βασανισµω
΄ν η
΄ βιασµω
΄ ν, τα
δευο΄µενοι ανη
΄µατα σωµατεµπορι΄ας και µορφω
΄ ν σεξουαλικη
΄ς κακοθυ
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΄ς ιατρικη΄ς περι΄ποι΄ησης, τα προ΄σωπα που χρη΄ζουν ειδικη
θαλψης), και για την εφαρµογη΄ αµερο΄ληπτων και αποτελεσµατι΄ θηση των ορθω
΄ ν πρα΄ ν διαδικασιω
΄ ν ασυ΄λου και την προω
κω
΄ ν, µε σκοπο΄ να προστατευθου΄ν τα δικαιω
΄ µατα των ατο΄µων
κτικω
που χρεια΄ζονται διεθνη΄ προστασι΄α και να βελτιωθει΄ η λειτουργι΄α
των συστηµα΄των ασυ΄λου.
Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8
(8) Απαιτει΄ται συγκεκριµε΄νη βοη΄θεια για τη δηµιουργι΄α η΄ τη βελτι΄ωση των ο΄ρων που επιτρε΄πουν στους προ΄σφυγες και στους εκτοπισθε΄ντες οι οποι΄οι το επιθυµου΄ν, να αποφασι΄σουν, ΄εχοντας
΄ρη συνει΄δηση της πραγµατικο΄τητας, να εγκαταλει΄ψουν το
πλη
΄εδαφος των κρατω΄ν µελω
΄ ν και να επιστρε΄ψουν στη χω
΄ ρα καταγωγη΄ς τους.

(8) Απαιτει΄ται συγκεκριµε΄νη βοη΄θεια για τη δηµιουργι΄α η΄ τη βελτι΄ωση των ο΄ρων που επιτρε΄πουν στους προ΄σφυγες και στους εκτοπισθε΄ντες οι οποι΄οι επιθυµου΄ν να εγκαταλει΄ψουν το ΄εδαφος των
΄ ρα καταγωγη΄ς τους,
κρατω΄ν µελω΄ν και να επιστρε΄ψουν στη χω
΄ στε να µπορε΄σουν να πρα
΄ ξουν αναλο΄γως µε πλη
΄ρη επι΄ω
΄ λειας και αξιοπρε΄πειας.
γνωση και σε πλαι΄σιο ασφα

Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 13
΄ροι ανα΄λογα µε το
(13) Ει΄ναι δι΄καιο να κατανεµηθου΄ν οι πο
βα΄ρος που αναλαµβα΄νει κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ως απο΄ρροια των προ΄ ν που καταβα΄λλει για την υποδοχη΄ των προσφυ΄γων και των
σπαθειω
εκτοπισθε΄ντων.

΄ θα πρε΄πει να αυξηθει΄ το σταθερο΄ ποσο
΄ που δι΄δε(13) Ενω
΄ τος µε΄λος ως συµβολη
΄ στη βελτι΄ωση των
ται σε ΄εκαστο κρα
΄των ασυ
΄λου, παραµε΄νει δι΄καιο να κατανεµηθει΄
συστηµα
΄ λο τµη
΄µα των πο΄ρων ανα΄λογα µε το βα΄ρος που αναλαµβα΄µεγα
΄ ν που κατανει κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ως απο΄ρροια των προσπαθειω
βα΄λλει για την υποδοχη΄ των προσφυ΄γων και των εκτοπισθε΄ντων.

Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 15
΄ ν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
(15) Η εφαρµογη΄ των ενεργειω
παρε΄χει επαρκει΄ς εγγυη΄σεις για τις λεπτοµε΄ρειες και την ποιο΄τητα
΄ ν και την αξιολο΄εφαρµογη΄ς, για τα αποτελε΄σµατα των ενεργειω
΄ ς και για τη χρηστη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση και
γηση΄ τους καθω
τον ΄ελεγχο΄ της.

΄ ν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
(15) Η εφαρµογη΄ των ενεργειω
παρε΄χει επαρκει΄ς εγγυη΄σεις για τις λεπτοµε΄ρειες και την ποιο΄τητα
΄εφαρµογη΄ς, για τα αποτελε΄σµατα των ενεργειω΄ν και τη διαφα
΄ τους, ως προς την αξιολο΄γηση΄ τους καθω
΄ ς και για τη χρηνεια
στη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση και τον ΄ελεγχο΄ της.

Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 19
(19) Η αποτελεσµατικο΄τητα και η επι΄πτωση των ενεργειω΄ν που
΄ νται επι΄στηρι΄ζει το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες εξαρτω
σης απο΄ την αξιολο΄γηση που πραγµατοποιει΄ται και πρε΄πει να διευκρινιστου΄ν οι αρµοδιο΄τητες των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς
΄ ς και οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες που εγγυω΄νται
στο θε΄µα αυτο΄ καθω
την αξιοπιστι΄α της αξιολο΄γησης.

(19) Η αποτελεσµατικο΄τητα και η επι΄πτωση των ενεργειω΄ν που
στηρι΄ζει το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες εξαρτω΄νται επι΄΄ δοση
σης απο΄ την αξιολο΄γηση που πραγµατοποιει΄ται και τη δια
΄ των τους. Θα πρε΄πει να διευκρινιστου΄ν οι
των αποτελεσµα
αρµοδιο΄τητες των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς στο θε΄µα αυτο΄
΄ ς και οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες που εγγυω΄νται την αξιοπιστι΄α
καθω
της αξιολο΄γησης και την ποιο΄τητα των αντι΄στοιχων πληρο΄ ν (εκ των προτε΄ρων και εκ των υστε΄ρων).
φοριω

Τροπολογι΄α 8
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 2
2.
Στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ για το
2008, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει ΄εκθεση, το αργο΄τερο την 1η Μαι΅ου
΄ µε την αντιστοιχι΄α του ποσου
΄ για την
2007, σχετικα
περι΄οδο 2008-2010 µε τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς. Η
΄µατα
Επιτροπη΄ θα προβει΄ ενδεχοµε΄νως στα απαραι΄τητα διαβη
΄ τη δια
΄ ρκεια των δηµοσιονοµικω
΄ ν διαδικασιω
΄ν
κατα
΄ των ετη
΄σιων
2008-2010 για να εξασφαλι΄σει τη συνοχη
΄σεων µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς.
χορηγη

2. Στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ για το
2007, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει ΄εκθεση, το αργο΄τερο την 1η Μαι΅ου
΄ τη συµβατο΄τητα των ενδεικτικω
΄ ν ποσω
΄ν
2006, ΄οσον αφορα
που προβλε΄πονται για την περι΄οδο 2007-2010 µε τις νε΄ες
΄δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς. Η Επιτροπη΄ ενδεχοµε΄νως, και λαµβα
΄ νο΄ψη τις πραγµατικε΄ς ανα
΄ γκες που διαπιστω
νοντας υπο
΄ν τη στιγµη
΄, θα παρουσια
΄ σει στην αρµο΄δια
νται κατ’ αυτη
΄ αρχη΄ προ΄ταση αναθεω
΄ ρησης των
επι΄ του προϋπολογισµου
΄ σεων που πρε΄πει να διατεθου
΄ν στο Ταµει΄ο.
πιστω
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Τροπολογι΄α 9
Άρθρο 3, σηµει΄α (4) και (5)
΄σει
΄ ρας η΄ απα΄τριδες οι οποι΄οι ΄εχουν ζητη
(4) υπη΄κοοι τρι΄της χω
΄ ποια απο΄ τις µορφε΄ς προστασι΄ας
να τους χορηγηθει΄ κα
που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α1 και 3

΄ουν καθε΄ ρας η΄ απα΄τριδες που απολαυ
(4) υπη΄κοοι τρι΄της χω
΄ τος προσωρινη
΄ς προστασι΄ας κατα
΄ την ΄εννοια της
στω
οδηγι΄ας 2001/55/ΕΚ·

΄ουν καθε΄ ρας η΄ απα΄τριδες που απολαυ
(5) υπη΄κοοι τρι΄της χω
΄ τος προσωρινη
΄ς προστασι΄ας κατα
΄ την ΄εννοια της
στω
οδηγι΄ας 2001/55/ΕΚ.

΄σει
(5) υπη΄κοοι τρι΄της χω΄ρας η΄ απα΄τριδες οι οποι΄οι ΄εχουν ζητη
΄ ποια απο΄ τις µορφε΄ς προστασι΄ας
να τους χορηγηθει΄ κα
που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α 1 και 3·

Τροπολογι΄α 10
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β)
β)

την ΄ενταξη των προβλεπο΄µενων στο α΄ρθρο 3 ατο΄µων, των
΄ στο σχετικο΄ κρα
΄τος µε΄λος ΄εχει
οποι΄ων η διαµονη
΄ σταθερο΄ χαρακτη
΄ρα
µο΄νιµο και/η

β)

την ΄ενταξη των προβλεπο΄µενων στο α΄ρθρο 3 ατο΄µων.

Τροπολογι΄α 28
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο γ)
γ)

τον εκου΄σιο επαναπατρισµο΄ των προβλεπο΄µενων στο α΄ρθρο 3
ατο΄µων στο µε΄τρο που τα συγκεκριµε΄να α΄τοµα δεν ΄εχουν αποκτη΄σει νε΄α ιθαγε΄νεια και δεν ΄εχουν εγκαταλει΄ψει την επικρα΄τεια
του κρα΄τους µε΄λους.

γ)

τον εκου΄σιο επαναπατρισµο΄ των προβλεπο΄µενων στο α΄ρθρο 3
ατο΄µων στο µε΄τρο που τα συγκεκριµε΄να α΄τοµα δεν ΄εχουν αποκτη΄σει νε΄α ιθαγε΄νεια και δεν ΄εχουν εγκαταλει΄ψει την επικρα΄τεια
του κρα΄τους µε΄λους.Το Ταµει΄ο δεν στηρι΄ζει ενε΄ργειες
΄ των ατο΄µων των οποι΄ων η αι΄τηση
επαναπατρισµου
΄λου ΄εχει απορριφθει΄
ασυ

Τροπολογι΄α 12
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 3
3.
Οι ενε΄ργειες λαµβα΄νουν υπο΄ψη τα ζητη΄µατα που αφορου΄ν το
΄ ς και τις ιδιαι΄τερες ανα΄γκες των πλε΄ον ευα΄λωτων ατο΄φυ΄λο καθω
µων, συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που ΄εχουν υποστει΄
΄ρια η
΄ απα
΄ νθρωπες και µειωτικε΄ς µεταχειρι΄σεις
βασανιστη
΄ ς και το υ
΄ψιστο συµφε΄ρον των παιδιω
΄ ν. Οι προβλεπο΄καθω
µενες στην παρα΄γραφο 1, στοιχει΄α α), β) και γ) ενε΄ργειες µπορου΄ν
να αποτελε΄σουν το αντικει΄µενο συνδυασµε΄νων σχεδι΄ων.

3. Οι ενε΄ργειες λαµβα΄νουν υπο΄ψη τα ζητη΄µατα που αφορου΄ν το
΄ψιστο συµφε΄ρον των παιδιω
΄ ν καθω
΄ ς και τις ιδιαι΄τεφυ΄λο, το υ
ρες ανα΄γκες των πλε΄ον ευα΄λωτων ατο΄µων (ο΄πως των µη συνο΄ των βασανιστηρι΄ων η
΄ βιαδευοµε΄νων ανηλι΄κων, των θυµα
΄, των θυµα
΄ των σωµατεµπορι΄ας η
΄ α
΄ λλων µορφω
΄ν
σµου
΄ς κακοποι΄ησης, των προσω
΄ πων που χρη
΄ζουν
σεξουαλικη
΄ς ιατρικη΄ς περι΄θαλψης). Οι προβλεπο΄µενες στην παρα΄ειδικη
γραφο 1, στοιχει΄α α), β) και γ) ενε΄ργειες µπορου΄ν να αποτελε΄σουν
το αντικει΄µενο συνδυασµε΄νων σχεδι΄ων.

Τροπολογι΄α 13
Άρθρο 5, τρι΄τη παυ΄λα
&

η κοινωνικη΄ µε΄ριµνα, η ενηµε΄ρωση η΄ η παροχη΄ βοη΄θειας κατα΄
τα διοικητικα΄ διαβη΄µατα

&

η κοινωνικη΄ µε΄ριµνα, η ενηµε΄ρωση η΄ η παροχη΄ βοη΄θειας κατα΄
΄ δικαστικα
΄ διαβη΄µατα
τα διοικητικα΄ και/η

Τροπολογι΄α 14
Άρθρο 5, πε΄µπτη παυ΄λα
&

΄ κατα
΄ ρτιση, η επαγγελµαη εκπαι΄δευση, η γλωσσικη
τικη΄ ΄ενταξη

&

΄ πιση του βα
΄ ρους των ειδικω
΄ ν αναγκω
΄ ν των
η αντιµετω
΄ λωτων ατο΄µων, ιδι΄ως ΄οσον αφορα
΄ τη σχολικη
΄
πλε΄ον ευα
΄ ν·
εκπαι΄δευση των παιδιω

Τροπολογι΄α 15
Άρθρο 6, τε΄ταρτη παυ΄λα
&

΄ κατα
΄ ρτιση, η αναγνω
΄ ριση
η εκπαι΄δευση, η επαγγελµατικη
δεξιοτη΄των και πτυχι΄ων

&

΄ ρτιση, η επαγγελµατικη
΄ αποκατα
΄η εκπαι΄δευση, η κατα
΄ ριση δεξιοτη΄των και πτυχι΄ων
σταση, η αναγνω
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Τροπολογι΄α 16
Άρθρο 6, πε΄µπτη παυ΄λα
&

οι ενε΄ργειες που στοχευ΄ουν να καταστη΄σουν αυτα΄ τα α΄τοµα
αυτο΄νοµα, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αυτονοµι΄ας τους σε
οικονοµικο΄ επι΄πεδο

&

η ενι΄σχυση στην απασχο΄ληση και, γενικο΄τερα, οι ενε΄ργειες που στοχευ΄ουν να καταστη΄σουν αυτα΄ τα α΄τοµα αυτο΄νοµα, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αυτονοµι΄ας τους σε οικονοµικο΄ επι΄πεδο

Τροπολογι΄α 17
Άρθρο 6, παυ΄λα 5α (νε΄α)


΄ουν στην εκµα
΄ θηση της συνη
΄οι ενε΄ργειες που στοχευ
΄ σσας του το΄που κατοικι΄ας
θους γλω

Τροπολογι΄α 18
Άρθρο 8, παρα΄γραφος 2α (νε΄α)
΄ το σχεδιασµο΄
2α. Τα σχε΄δια που προϋποθε΄τουν, κατα
΄ τους, την α
΄µεση συµµετοχη
΄ των προβλεκαι την εφαρµογη
΄ρθρο 3 ατο΄µων, χαρακτηρι΄ζονται ως ιδιαι΄ποµε΄νων στο α
τερα καινοτο΄µες ενε΄ργειες.
Τροπολογι΄α 19
Άρθρο 8, παρα΄γραφος 2β (νε΄α)
΄ν να χρηµατοδοτου
΄ν
2β. Οι κοινοτικε΄ς ενε΄ργειες µπορου
΄ καινοτο΄µα ΄εργα.
µικρα
Τροπολογι΄α 20
Άρθρο 9, παρα΄γραφος 1
΄ ν προσωρινη΄ς προστα1.
Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς µηχανισµω
σι΄ας κατα΄ την ΄εννοια της οδηγι΄ας 2001/55/ΕΚ του Συµβουλι΄ου,
το Ταµει΄ο χρηµατοδοτει΄ επι΄σης, εκτο΄ς απο΄ τις ενε΄ργειες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 και συµπληρωµατικα΄ προς αυτε΄ς, ΄εκτακτα
µε΄τρα προς ο΄φελος των κρατω΄ν µελω΄ν.

΄ ν προσωρινη΄ς προστα1. Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς µηχανισµω
σι΄ας κατα΄ την ΄εννοια της οδηγι΄ας 2001/55/ΕΚ του Συµβουλι΄ου,
το Ταµει΄ο χρηµατοδοτει΄ επι΄σης, εκτο΄ς απο΄ τις ενε΄ργειες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 και συµπληρωµατικα΄ προς αυτε΄ς, ΄εκτακτα
µε΄τρα προς ο΄φελος των εµπλεκοµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν.

Τροπολογι΄α 21
Άρθρο 12, παρα΄γραφος 4, στοιχει΄ο (β)
(β) διοργα΄νωση και δηµοσιο΄τητα των προσκλη΄σεων υποβολη΄ς
προσφορω΄ν και προτα΄σεων

(β) διοργα΄νωση και δηµοσιο΄τητα των προσκλη΄σεων υποβολη΄ς
΄ νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη
΄ ν και προτα΄σεων, λαµβα
προσφορω
΄γκη για διοικητικη
΄ απλου
΄στευση.
την ανα

Τροπολογι΄α 22
Άρθρο 12, παρα΄γραφος 6α (νε΄α)
6α. Η αρµο΄δια αρχη΄ ζητει΄ τη συνεργασι΄α εθνικη΄ς συµ΄ς επιτροπη
΄ς για τον καθορισµο΄ των στο
΄χων και
βουλευτικη
΄των του Ταµει΄ου, καθω
΄ ς και του γενικου
΄
των προτεραιοτη
΄. Η συµβουλευτικη
΄ επιτροπη
΄ απαρτι΄του προσανατολισµου
΄ πους της κυβε΄ρνησης και της τοπικη
΄ς
ζεται απο΄ εκπροσω
΄ πους φιλανθρωπικω
΄ ν οργανω
΄ σεων,
αυτοδιοι΄κησης, εκπροσω
΄ν εται΄ρων και της Ύπατης Αρµοστει΄ας για
των κοινωνικω
΄ ς και εκπροσω
΄ πους πανεπιστηµιατους Προ΄σφυγες, καθω
΄ ν ιδρυµα
΄ των.
κω
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Τροπολογι΄α 23
Άρθρο 14, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο (δ)
(δ) ΄εκθεση του συµβιβα΄σιµου χαρακτη΄ρα αυτη΄ς της στρατηγικη΄ς
µε α΄λλα περιφερειακα΄, εθνικα΄ και κοινοτικα΄ µε΄σα

΄ χαρα(δ) ΄εκθεση του συµβιβα΄σιµου και συµπληρωµατικου
κτη΄ρα αυτη΄ς της στρατηγικη΄ς µε α΄λλα περιφερειακα΄, εθνικα΄
και κοινοτικα΄ µε΄σα

Τροπολογι΄α 24
Άρθρο 16, παρα΄γραφος 1
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει απο΄ τα ετη΄σια κονδυ΄λια του
΄ . Αυτο΄ το ποσο΄ ορι΄Ταµει΄ου το σταθερο΄ ποσο΄ των 300 000 ευρω
΄ ανα΄ ΄ετος για τα ΄ετη 2005, 2006 και
ζεται σε 500 000 ευρω
2007 προς ο΄φελος των κρατω΄ν που προσχωρου΄ν στην Ευρωπαϊκη΄
Ένωση την 1η Μαι΅ου 2004.

1. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος λαµβα΄νει απο΄ τα ετη΄σια κονδυ΄λια του
΄ . Αυτο΄ το ποσο΄ ορι΄Ταµει΄ου το σταθερο΄ ποσο΄ των 150 000 ευρω
΄ χιστον για τρι΄α διαδο΄ ανα΄ ΄ετος τουλα
ζεται σε 500 000 ευρω
΄ ΄ετη προς ο΄φελος των κρατω΄ν που προσχωρου΄ν στην Ευρωχικα
παϊκη΄ Ένωση απο΄ 1ης Μαι΅ου 2004 και αυτω΄ν που προ΄κειται να
προσχωρη΄σουν µεταγενε΄στερα.

Τροπολογι΄α 25
Άρθρο 19, παρα΄γραφος 3
3.
Οι πιστω΄σεις του Ταµει΄ου πρε΄πει να ει΄ναι συµπληρωµατικε΄ς
προς τις δηµο΄σιες η΄ εξοµοιου΄µενες δαπα΄νες των κρατω΄ν µελω΄ν που
διατι΄θενται για ενε΄ργειες και µε΄τρα που καλυ΄πτονται απο΄ την
παρου΄σα απο΄φαση.

΄ σεις του Ταµει΄ου πρε΄πει να ει΄ναι συµπληρωµατικε΄ς
3. Οι πιστω
και να προσθε΄τουν αξι΄α στις δηµο΄σιες η΄ εξοµοιου΄µενες δαπα΄νες
των κρατω΄ν µελω΄ν που διατι΄θενται για ενε΄ργειες και µε΄τρα που
καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα απο΄φαση.

Τροπολογι΄α 26
Άρθρο 19, παρα΄γραφος 4, στοιχει΄ο α)
α)

΄ ν που τι΄θενται σε εφαρµογη΄ στα
στο πλαι΄σιο των ενεργειω
κρα΄τη µε΄λη που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 5, 6 και 7 το 50 %
του συνολικου΄ κο΄στους µιας ειδικη΄ς ενε΄ργειας. Αυτη΄ η αναλογι΄α µπορει΄ να ανε΄λθει στο 60 % για τις ενε΄ργειες που παρου΄ ζουν ιδιαι΄τερα καινοτο΄µο χαρακτη΄ρα η
΄ αποτελου΄ν το
σια
΄ ν εταιρικω
΄ ν σχε΄σεων, και στο 75 % στα
αντικει΄µενο διακρατικω
κρα΄τη µε΄λη που υπα΄γονται στο Ταµει΄ο Συνοχη΄ς

α)

΄ ν που τι΄θενται σε εφαρµογη΄ στα
στο πλαι΄σιο των ενεργειω
κρα΄τη µε΄λη που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 5, 6 και 7 το 50 %
του συνολικου΄ κο΄στους µιας ειδικη΄ς ενε΄ργειας. Αυτη΄ η αναλογι΄α µπορει΄ να ανε΄λθει στο 60 % για τις ενε΄ργειες που αποτε΄ ν εταιρικω
΄ ν σχε΄σεων, και στο
λου΄ν το αντικει΄µενο διακρατικω
75 % στα κρα΄τη µε΄λη που υπα΄γονται στο Ταµει΄ο Συνοχη΄ς.

Τροπολογι΄α 27
Άρθρο 22, παρα΄γραφος 3
3.
Μι΄α δευ΄τερη προχρηµατοδο΄τηση καταβα΄λλεται εντο΄ς προθεσµι΄ας που δεν υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες µετα΄ την ΄εγκριση απο΄
την Επιτροπη΄ ΄εκθεσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του ετη΄σιου προ΄ ν που να αποδειγρα΄µµατος εργασι΄ας, καθω΄ς και δη΄λωσης δαπανω
΄ ν που αντιπροσωπευ΄ει τουλα΄χιστον το 70 %
κνυ΄ει επι΄πεδο δαπανω
του ποσου΄ της πρω΄της καταβληθει΄σας προχρηµατοδο΄τησης. Το
ποσο΄ της δευ΄τερης προχρηµατοδο΄τησης που καταβα΄λλεται απο΄
΄
την Επιτροπη΄ δεν θα υπερβαι΄νει το 50 % του συνολικου
΄ χρηµατοδο΄τησης που προβλε΄πεται στην απο΄φαση
ποσου
΄, σε κα
΄ θε περι΄πτωση, το υπο΄λοιπο
συγχρηµατοδο΄τησης η
µεταξυ΄ του ποσου΄ κοινοτικω΄ν πο΄ρων που πραγµατικα΄ καταβλη΄θη΄ ν που επελε΄γησαν
καν απο΄ το κρα΄τος µε΄λος προς ο΄φελος ενεργειω
΄ της
στο πλαι΄σιο του ετη΄σιου προγρα΄µµατος και του ποσου΄ της πρω
καταβληθει΄σας προχρηµατοδο΄τησης.

3. Μι΄α δευ΄τερη προχρηµατοδο΄τηση καταβα΄λλεται εντο΄ς προθεσµι΄ας που δεν υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες µετα΄ την ΄εγκριση απο΄
την Επιτροπη΄ ΄εκθεσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του ετη΄σιου προ΄ ς και δη΄λωσης δαπανω
΄ ν που να αποδειγρα΄µµατος εργασι΄ας, καθω
΄ ν που αντιπροσωπευ΄ει τουλα΄χιστον το 70 %
κνυ΄ει επι΄πεδο δαπανω
του ποσου΄ της πρω΄της καταβληθει΄σας προχρηµατοδο΄τησης. Το
ποσο΄ της δευ΄τερης προχρηµατοδο΄τησης που καταβα΄λλεται απο΄
την Επιτροπη΄ ει΄ναι ΄σο
ι µε το υπο΄λοιπο µεταξυ΄ του ποσου΄ κοινοτικω΄ν πο΄ρων που πραγµατικα΄ καταβλη΄θηκαν απο΄ το κρα΄τος µε΄λος
΄ ν που επελε΄γησαν στο πλαι΄σιο του ετη΄σιου
προς ο΄φελος ενεργειω
΄ της καταβληθει΄σας προχρηπρογρα΄µµατος και του ποσου΄ της πρω
µατοδο΄τησης.

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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P5_TA(2004)0308

Προ΄ληψη και ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: «Προς µι΄α θεµατικη΄
στρατηγικη΄ για την προ΄ληψη και την ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των» (CΟΜ(2003) 301  C5-0385/2003
 2003/2145(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς υπο΄ τον τι΄τλο «Προς µι΄α θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προ΄ληψη και την ανακυ΄κλωση των αποβλη΄των» (COM(2003)301  C5-0385/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
22ας Ιουλι΄ου 2002 για τη θε΄σπιση του ΄εκτου κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς υπο΄ τον τι΄τλο «Προς µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την αει΄ ν πο΄ρων» (COM(2003)572),
φο΄ρο χρη΄ση των φυσικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο υπο΄ τον
τι΄τλο «Ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων  Οικοδοµω΄ντας στην συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου
ζωη΄ς» (COM(2003)302),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε την ολοκληρωµε΄νη προ΄ληψη και ΄ελεγχο της ρυ΄πανσης (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, της 29ης Οκτωβρι΄ου 2003, για κανονισµο΄ του Ευρωπαϊκου΄
΄ ριση, την αξιολο΄γηση και την αδειοδο΄τηση των χηµικω
΄ν
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την καταχω
προϊο΄ντων και για τους περιορισµου΄ς που επιβα΄λλονται σε αυτα΄ (REACH) για τη συ΄σταση ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄
΄ ν προϊο΄ντων και για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 1999/45/ΕΚ και του κανονισµου΄ (ΕΚ)
Οργανισµου΄ χηµικω
σχετικα΄ µε τους ανθεκτικου΄ς οργανικου΄ς ρυ΄πους (CΟΜ(2003) 644),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 19ης Νοεµβρι΄ου 2003 επι΄ της ΄εκθεσης της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο
και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 14ης Νοεµβρι΄ου 1996 για την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την επανεξε΄ταση της κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς διαχει΄ρισης των αποβλη΄των και το σχε΄διο ψηφι΄σµατος του
Συµβουλι΄ου για την πολιτικη΄ στον τοµε΄α των αποβλη΄των (4) και το σχετικο΄ ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της
24ης Φεβρουαρι΄ου 1997 (5) επι΄ της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς για την κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ διαχει΄ρισης
των αποβλη΄των·
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, καθω΄ς και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Προστασι΄ας των Καταναλωτω΄ν και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0176/2004),
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της
15ης Ιουλι΄ου 1975 σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα (6), προβλε΄πει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα ενδεδειγµε΄να
µε΄τρα για να προωθη΄σουν κατα΄ πρω΄τον την προ΄ληψη η΄ τη µει΄ωση της παραγωγη΄ς των αποβλη΄των και της
βλαπτικο΄τητα΄ς τους,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 4 της προαναφερθει΄σας απο΄φασης 1600/2002/ΕΚ προβλε΄πει, οι θεµατικε΄ς στρατηγικε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ το προ΄γραµµα να υποβα΄λλονται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο
Συµβου΄λιο και να λαµβα΄νουν, εφο΄σον απαιτει΄ται, τη µορφη΄ απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου που θα εγκριθει΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης
(συναπο΄φαση),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
P5_TA(2003)0508.
ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 241.
ΕΕ C 76 της 11.3.1997, σ. 1.
ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγι΄α ο΄πως ΄εχει τροποποιηθει΄ τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) 1882/2003 του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, της απο΄φασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ για το περιβα΄λλον
περιλαµβα΄νει τους ακο΄λουθους στο΄χους:



επι΄τευξη συνολικη΄ς µει΄ωσης του ο΄γκου των παραγο΄µενων αποβλη΄των χα΄ρη σε βελτιωµε΄νες πρωτοβουλι΄ες
΄ σιµα
προ΄ληψης δηµιουργι΄ας αποβλη΄των, αποδοτικο΄τερη χρη΄ση των πο΄ρων και µετα΄βαση σε περισσο΄τερο βιω
προ΄τυπα κατανα΄λωσης και παραγωγη΄ς,



΄ ς και του ο΄γκου των παραγοµε΄νων
σηµαντικη΄ µει΄ωση της ποσο΄τητας των απορριπτο΄µενων αποβλη΄των, καθω
΄ ν στον αε΄ρα, τα υ΄δατα και το ΄εδαφος,
επικι΄νδυνων αποβλη΄των, µε αποφυγη΄ της αυ΄ξησης των εκποµπω



ενθα΄ρρυνση της επαναχρησιµοποι΄ησης ενω΄, ο΄σον αφορα΄ τα απο΄βλητα που εξακολουθου΄ν να παρα΄γονται, το
επι΄πεδο επικινδυνο΄τητος θα πρε΄πει να µειωθει΄ και θα πρε΄πει να ενε΄χουν τους µικρο΄τερους δυνατου΄ς κινδυ΄νους· θα πρε΄πει να προτιµηθει΄ η ανα΄κτηση και κυρι΄ως η ανακυ΄κλωση· η ποσο΄τητα των απορριπτοµε΄νων
΄ ς· η επεαποβλη΄των θα πρε΄πει να ελαχιστοποιει΄ται και τα απο΄βλητα αυτα΄ θα πρε΄πει να διατι΄θενται ασφαλω
ξεργασι΄α των αποβλη΄των που προ΄κειται να απορριφθου΄ν θα πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται ο΄σο το δυνατο΄ν
πλησιε΄στερα στον το΄πο παραγωγη΄ς τους, αν αυτο΄ δεν οδηγει΄ σε µει΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας των εργα΄ ν επεξεργασι΄ας αποβλη΄των,
σιω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο ii της απο΄φασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ προβλε΄πει την ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ µε΄τρων σχετικα΄ µε την προ΄ληψη των αποβλη΄των, ενω΄ το σηµει΄ο iii αφορα΄ τη
διαχει΄ριση των αποβλη΄των, καθω΄ς και την ανα΄πτυξη µιας θεµατικη΄ς στρατηγικη΄ς για την ανακυ΄κλωση των
αποβλη΄των,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο iv), της απο΄φασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ, προβλε΄πει την ανα΄πτυξη η΄ αναθεω΄ρηση της νοµοθεσι΄ας περι΄ αποβλη΄των, περιλαµβανοµε΄νων, µεταξυ΄ α΄λλων, των
΄ ν και κατεδαφι΄σεων, της ιλυ΄ος υπονο΄µων και των βιοαποικοδοµη΄σιµων αποβλη΄των,
αποβλη΄των κατασκευω
΄ ς και την αποσαφη΄νιση της δια΄κρισης µεταξυ΄ αποβλη΄των και µη αποβλη΄των και την ανα΄πτυξη κατα΄λκαθω
ληλων κριτηρι΄ων για την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη των παραρτηµα΄των IIA και IIB της οδηγι΄ας-πλαι΄σιο για τα
απο΄βλητα,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8 της απο΄φασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ προβλε΄πει επι΄σης την ανα΄πτυξη
΄ ν πο΄ρων και τονι΄ζει ο΄τι η
µιας θεµατικη΄ς στρατηγικη΄ς για την αειφο΄ρο χρη΄ση και τη διαχει΄ριση των φυσικω
΄ σιµη διαχει΄ριση των φυσικω
΄ ν πο΄ρων συνδε΄εται στενα΄ µε τη διαχει΄ριση των αποβλη΄των,
βιω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα τα οποι΄α, αφενο΄ς, συµβα΄λλουν στη χρη΄ση λιγο΄τερων
πο΄ρων στα προϊο΄ντα, στη µετα΄βαση σε καθαρο΄τερες, λιγο΄τερο σπα΄ταλες µεθο΄δους παραγωγη΄ς και στην
΄ ν και ζη΄τησης των
επιµη΄κυνση του χρο΄νου ζωη΄ς των προϊο΄ντων και, αφετε΄ρου, την ω΄θηση των επιλογω
΄ ν,
καταναλωτω΄ν στην αγορα΄ προς την κατευ΄θυνση λιγο΄τερο σπα΄ταλων προϊο΄ντων και υπηρεσιω

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη συνεχι΄ζουν να µην καταβα΄λλουν επαρκει΄ς προσπα΄θειες
΄ ν και την ορθη΄ εφαρµογη΄ της
για την ενσωµα΄τωση στο εθνικο΄ δι΄καιο εντο΄ς των προβλεποµε΄νων προθεσµιω
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τα απο΄βλητα, µε αποτε΄λεσµα να προκαλει΄ται σοβαρη΄ ζηµια΄ στην Κοινο΄τητα κατα΄
την προσπα΄θεια αναβα΄θµισης της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος, και σοβαρο΄ ανταγωνιστικο΄ µειονε΄κτηµα σε
΄ ρησαν σε εµπρο΄θεσµη εφαρµογη΄,
επιχειρη΄σεις που βρι΄σκονται σε κρα΄τη µε΄λη που προχω
΄ τον και αποκλειστικα΄ τη
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι «η προ΄ληψη της δηµιουργι΄ας αποβλη΄των» αφορα΄ κατα΄ πρω
µει΄ωση της δηµιουργι΄ας αποβλη΄των και δεν πρε΄πει να συγχε΄εται µε την εκτροπη΄ των η΄δη δηµιουργηθε΄ντων
αποβλη΄των απο΄ τη δια΄θεση,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΕΕ ΄εχει η΄δη λα΄βει πολλα΄ µε΄τρα για την ελαχιστοποι΄ηση του προβλη΄µατος των
αποβλη΄των, τα οποι΄α ο΄µως δεν επαρκου΄ν για τη µει΄ωση της παραγωγη΄ς επικι΄νδυνων και µη επικι΄νδυνων
αποβλη΄των και των αρνητικω΄ν τους επιπτω΄σεων στο περιβα΄λλον, ου΄τε για την εξασφα΄λιση µιας αειφο΄ρου
διαχει΄ρισης των αποβλη΄των,

ΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι πολιτιστικε΄ς και περιφερειακε΄ς διαφορε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν ει΄ναι µεγα΄λες
΄ ν διαφορω
΄ ν· εκτιµω
΄ ντας, κατα΄
και ο΄τι ΄ενα ενιαι΄ο συ΄στηµα πρε΄πει να επιτρε΄πει την ΄εκφραση των περιφερειακω
συνε΄πεια, ο΄τι πρε΄πει να αναπτυχθει΄ µια γενικη΄ στρατηγικη΄ στον τοµε΄α των αποβλη΄των, ου΄τως ω΄στε να µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν δια΄φορα µε΄σα προσανατολισµου΄,
ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µια επιτυχη΄ς πολιτικη΄ προ΄ληψης των αποβλη΄των πρε΄πει να βασι΄ζεται τελικα΄ σε α΄ρτια
επιστηµονικη΄ ανα΄λυση και αξιο΄πιστα στατιστικα΄ δεδοµε΄να· λαµβα΄νοντας επι΄σης υπο΄ψη ο΄τι το γεγονο΄ς ο΄τι
΄ ς αξιολογηθει΄, αφετε΄αφενο΄ς τα µε΄χρι ση΄µερα υπα΄ρχοντα δεδοµε΄να δεν ΄εχουν καθο΄λου η΄ δεν ΄εχουν επαρκω
ρου τα δεδοµε΄να που συγκεντρω΄θηκαν βα΄σει του κανονισµου΄ για τις στατιστικε΄ς των αποβλη΄των αναµε΄νονται
το νωρι΄τερο µετα΄ το 2006, δεν πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄ ως δικαιολογι΄α για να καθυστερη΄σει ακο΄µη περισ΄ ν επιπτω
΄ σεων προϊο΄ντων και των αποβλη΄των
σο΄τερο η ΄εγκριση µε΄τρων για τον περιορισµο΄ των περιβαλλοντικω
τους,

30.4.2004

30.4.2004
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ΙΓ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προ΄ληψη των αποβλη΄των αποτελει΄ επι΄σης αναγκαι΄ο στο΄χο της στρατηγικη΄ς των
΄ ν πο΄ρων και της ολοκληρωµε΄νης πολιτικη΄ς προϊο΄ντων, καθω΄ς επι΄σης και ο΄τι η οδηγι΄α 96/61/ΕΚ και
φυσικω
ο REACH θα µπορου΄σαν να παι΄ξουν σηµαντικο΄ ρο΄λο στην προ΄ληψη και στη διαχει΄ριση των αποβλη΄των,

Ι∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η απο΄ρριψη σε χωµατερε΄ς και ιδι΄ως η υγειονοµικη΄ ταφη΄ εξακολουθει΄ να ει΄ναι η
συχνο΄τερη µε΄θοδος επεξεργασι΄ας στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη,

ΙΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο διαχωρισµο΄ς αποβλη΄των πριν απο΄ την οριοθε΄τηση ορισµε΄νων τµηµα΄των στους
΄ ρους δια΄θεσης απορριµµα΄των που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε τους ισχυ΄οντες κανο΄νες συµβα΄λλει σηµαντικα΄
χω
στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος,

΄ ς επι΄σης και η προ΄ληψη αποβλη΄των
ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προ΄ληψη της δηµιουργι΄ας αποβλη΄των, καθω
που πρε΄πει να διατεθου΄ν, παρε΄χει µεγαλυ΄τερες δυνατο΄τητες για µια επιτυχη΄ πολιτικη΄ ποσοτικου΄ περιορισµου΄
των αποβλη΄των,
ΙΖ.

΄ ν παραγωγη΄ς µπορει΄ να οδηγη΄σει στη µει΄ωση των
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αναδιαµο΄ρφωση των διαδικασιω
αποβλη΄των η΄ στη µει΄ωση των επικι΄νδυνων αποβλη΄των,

ΙΗ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προ΄ληψη, η επαναχρησιµοποι΄ηση, η ανακυ΄κλωση και η ανα΄κτηση ενε΄ργειας των
΄ ντας τη σειρα΄ εφαρµογη΄ς των διαδικασιω
΄ ν αυτω΄ν που να αντικατοπτρι΄ζει τη συνα΄αποβλη΄των ακολουθω
΄ ν πο΄ρων και ο΄τι, µε τα δεδοφεια΄ τους µπορου΄ν να συµβα΄λλουν ουσιαστικα΄ στην προστασι΄α των φυσικω
µε΄να της σηµερινη΄ς τεχνολογι΄ας, προϋπο΄θεση για κα΄τι τε΄τοιο αποτελει΄ ο διαχωρισµο΄ς ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν αποβλη΄των,

ΙΘ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι δεν ΄εχουν θεσπιστει΄ ελα΄χιστα προ΄τυπα για µονα΄δες επεξεργασι΄ας, γεγονο΄ς που
οδηγει΄ σε διαφορετικα΄ επι΄πεδα προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη, σε οικολογικο΄
dumping και σε στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄,
Κ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι προσεγγι΄σεις για τον καθορισµο΄ προτυ΄πων για τα υλικα΄ ανακυ΄κλωσης, π.χ. για
συνθετικε΄ς ουσι΄ες, η΄ ΄ενα συ΄στηµα διαπραγµατευ΄σιµων πιστοποιητικω΄ν θα µπορου΄σαν µελλοντικα΄ να συµπληρω΄σουν τις κοινοτικε΄ς προδιαγραφε΄ς για την επεξεργασι΄α, ωστο΄σο πολλα΄ ερωτη΄µατα σχετικα΄ µε την πρακτικη΄ τους εφαρµοσιµο΄τητα παραµε΄νουν ανοικτα΄,

΄ ς ο΄λες οι δραστηριο΄τητες διαχει΄ρισης των αποβλη΄των αποκλει΄ονται επι΄ του
ΚΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι δυστυχω
παρο΄ντος απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας
δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων θερµοκηπι΄ου, δεδοµε΄νου ο΄τι οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς ενδε΄χεται να συντελε΄΄ ν CΟ2,
σουν στην προ΄κληση εκποµπω
΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε
ΚΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι προ΄σφατες αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
τις διακρι΄σεις µεταξυ΄ διαφο΄ρων µεθο΄δων ανα΄κτησης και τελικη΄ς δια΄θεσης ΄εχουν προκαλε΄σει ασα΄φειες σχετικα΄ µε την ταξινο΄µηση της ανα΄κτησης και της δια΄θεσης, ο΄πως αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ,
ΚΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η δια΄κριση µεταξυ΄ ανα΄κτησης και δια΄θεσης ει΄ναι α΄µεσα αναγκαι΄α, ο΄τι ο ακριβη΄ς
καθορισµο΄ς της διαφορα΄ς µεταξυ΄ αποβλη΄των και µη αποβλη΄των ει΄ναι προϋπο΄θεση για µια µεγαλυ΄τερη
νοµικη΄, σχεδιαστικη΄ και επενδυτικη΄ ασφα΄λεια των επιχειρη΄σεων, και τε΄λος ο΄τι δεν υπα΄ρχουν επαρκει΄ς κοινοτικοι΄ ορισµοι΄ για την προ΄ληψη και την επαναχρησιµοποι΄ηση των αποβλη΄των,

1.

χαιρετι΄ζει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ως κατα΄λληλη βα΄ση συζη΄τησης για τη µελλοντικη΄ στρατηγικη΄·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να µετατρε΄ψει την µελλοντικη΄ θεµατικη΄ στρατηγικη΄ σε ΄ενα φιλο΄δοξο πολιτικο΄ πλαι΄σιο
δι΄δοντας ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στη λη΄ψη συγκεκριµε΄νων µε΄τρων για την προ΄ληψη των αποβλη΄των, ου΄τως ω΄στε να
επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι του ΄εκτου κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον·
΄ νει και χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η ανακοι΄νωση επεκτει΄νει τη θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την ανακυ΄3.
διαπιστω
κλωση των αποβλη΄των που προβλε΄πεται στο ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης σχετικα΄ µε το περιβα΄λλον και
προς τους σηµαντικου΄ς τοµει΄ς της διαχει΄ρισης των αποβλη΄των, µεταξυ΄ α΄λλων την προ΄ληψη των αποβλη΄των και
τον ακριβη΄ καθορισµο΄ του νοµικου΄ πλαισι΄ου·
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4.
θεωρει΄ αναγκαι΄α τη συζη΄τηση της στρατηγικη΄ς στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο κατα΄ τη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (συναπο΄φαση)·
5.
θεωρει΄ ο΄τι ο τι΄τλος της στρατηγικη΄ς («Θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προ΄ληψη και την ανακυ΄κλωση των
΄ ς τους θεµατικου΄ς στο΄χους της στρατηγικη΄ς και τις προκλη΄σεις µιας
αποβλη΄των») δεν αντικατοπτρι΄ζει επαρκω
΄ ς προτει΄νει τον ακο΄λουθο τι΄τλο: «Θεµαµελλοντικη΄ς κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς διαχει΄ρισης των αποβλη΄των και συνεπω
τικη΄ στρατηγικη΄ για την προ΄ληψη, την ανακυ΄κλωση και την επεξεργασι΄α των αποβλη΄των»·
6.
θεωρει΄ αναγκαι΄α τη διασαφη΄νιση και την εξασφα΄λιση συνα΄φειας της σχε΄σης της στρατηγικη΄ς µε α΄λλα
΄ ν πο΄ρων, την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄
σηµαντικα΄ µε΄τρα και προδιαγραφε΄ς, ιδιαιτε΄ρως δε τη στρατηγικη΄ των φυσικω
΄ ς και µε την πολιτικη΄ για την προστασι΄α του
προϊο΄ντων, την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ και την προ΄ταση REACH καθω
κλι΄µατος και την πολιτικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους·
΄ ν πο΄ρων και µε΄χρι
7.
θεωρει΄ αναγκαι΄ο, η στρατηγικη΄ να προταθει΄ ταυτοχρο΄νως µε τη στρατηγικη΄ των φυσικω
το΄τε να διεξαχθει΄ ακο΄µη ΄ενας εντατικο΄ς δια΄λογος µε ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους·
8.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι ο γενικο΄ς στο΄χος της στρατηγικη΄ς ει΄ναι να µειωθου΄ν στο ελα΄χιστο οι αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις
΄ νει ο΄τι αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι στη θεµατικη΄ στρατηγικη΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄των αποβλη΄των στο περιβα΄λλον· σηµειω
΄ ν επιπτω΄σεων, ο΄τι η ανακυ΄κλωση δεν αποτελει΄ αυτοσκοπο΄, ιδι΄ως για επικι΄νδυνα
νεται ορισµο΄ς των περιβαλλοντικω
προϊο΄ντα, και ο΄τι η ιερα΄ρχηση των αποβλη΄των θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται σωστα΄ για διαφορετικε΄ς καταστα΄σεις και
διαφορετικα΄ υλικα΄· φρονει΄ ο΄τι εκει΄νο που πρε΄πει να ΄εχει αποφασιστικη΄ σηµασι΄α ει΄ναι οι περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις· ζητει΄ να δοθει΄, στο πλαι΄σιο της µελλοντικη΄ς νοµοθεσι΄ας, προτεραιο΄τητα στη δια΄θεση των αποβλη΄των ΄εναντι
της επαναχρησιµοποι΄ησης και της ανακυ΄κλωσης, µο΄νο ο΄ταν υπα΄ρχουν σαφη΄ αποδεικτικα΄ στοιχει΄α ο΄τι ει΄ναι πραγµατικα΄ φιλικο΄τερη προς το περιβα΄λλον, πρα΄γµα που θα πρε΄πει να αποδεικνυ΄εται, µεταξυ΄ α΄λλων, µε συ΄γκριση των
΄ ν και της κατανα΄λωσης σε ενε΄ργεια που εµφανι΄ζουν οι εναλλακτικε΄ς διαδικασι΄ες καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια
εκποµπω
ζωη΄ς τους·
9.
τονι΄ζει ο΄τι ο ουδε΄τερος περιβαλλοντικο΄ς αντι΄κτυπος των αποβλη΄των επιτυγχα΄νεται κυρι΄ως εφο΄σον δεν
΄ ς, επισηµαι΄νει, την πρωταρχικη΄ σπουδαιο΄τητα των µε΄τρων για την προ΄ληψη
δηµιουργου΄νται απο΄βλητα, και, συνεπω
η΄ τη µει΄ωση των δηµιουργου΄µενων αποβλη΄των, και ιδι΄ως των επικι΄νδυνων αποβλη΄των·
10. συντα΄σσεται µε την α΄ποψη ο΄τι η στρατηγικη΄ µιας βιω΄σιµης διαχει΄ρισης των αποβλη΄των θα πρε΄πει να
στοχευ΄ει µελλοντικα΄ κατα΄ τη λη΄ψη µε΄τρων και τον καθορισµο΄ στο΄χων της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στο να λαµβα΄νονται εξι΄σου υπο΄ψη και µε προσανατολισµο΄ στο µε΄λλον οι οικολογικε΄ς, οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς απαιτη΄σεις·
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξακολουθη΄σει, µεταξυ΄ α΄λλων, να προτει΄νει την υποχρεωτικη΄ σταδιακη΄ κατα΄ργηση
ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν στη νοµοθεσι΄α που διε΄πει τα προϊο΄ντα, ως αποτελεσµατικο΄ µε΄σο προ΄ληψης ποιοτικω΄ν αποβλη΄των, µε στο΄χο να συµβα΄λει στη γενικη΄ µει΄ωση της παραγωγη΄ς επικι΄νδυνων αποβλη΄των στο 20 % ΄εως
το 2010·
12. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει τη δε΄ουσα εφαρµογη΄ των υφιστα΄µενων οδηγιω΄ν που προβλε΄πουν τη
σταδιακη΄ κατα΄ργηση ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν εξασφαλι΄ζοντας ο΄τι οι αποφα΄σεις στο πλαι΄σιο της διαδικα΄ ς και µε την προσε΄γγιση που επιλε΄σι΄ας επιτροπολογι΄ας συµφωνου΄ν µε τις διατα΄ξεις της εν λο΄γω οδηγι΄ας, καθω
γεται στις συναφει΄ς νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις·
΄ κει µι΄α προσε΄γ13. χαιρετι΄ζει ρητω΄ς σε αυτο΄ το πλαι΄σιο το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ µε τη στρατηγικη΄ επιδιω
γιση που λαµβα΄νει υπο΄ψη τον συνολικο΄ κυ΄κλο ζωη΄ς της διαχει΄ρισης των πο΄ρων και ο΄τι µελλοντικα΄ µε΄τρα και
στο΄χοι της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προ΄κειται να βασι΄ζονται στη σχολαστικη΄ ανα΄λυση της οικολογικη΄ς αποδοτικο΄τητας, του κο΄στους και του οφε΄λους και στην αποτελεσµατικη΄ αξιοποι΄ηση του κο΄στους των διαφο΄ρων εναλλακτικω΄ν λυ΄σεων·
14. τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να καθορισθου΄ν περιβαλλοντικοι΄ δει΄κτες για καταναλωτικα΄ προϊο΄ντα που περιλαµβα΄νουν µεταξυ΄ α΄λλων την ποσο΄τητα και τις επιπτω΄σεις των τελικω΄ν προϊο΄ντων· ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι αυτοι΄ οι
δει΄κτες θα λειτουργη΄σουν ως ισχυρο΄ κι΄νητρο για τη βελτι΄ωση της περιβαλλοντικη΄ς ποιο΄τητας των προϊο΄ντων·
΄ ν δεικτω
΄ ν θα επιτρε΄ψει στους παραγωγου΄ς να κατευθυ΄νουν τις επενδυ΄σεις τους
πιστευ΄ει ο΄τι ο καθορισµο΄ς σαφω
προς υλικα΄ και µεθο΄δους παραγωγη΄ς που σε΄βονται περισσο΄τερο το περιβα΄λλον·
΄ ξει κατα΄ τον καθορισµο΄ νε΄ων στο΄χων, να χρησιµοποιη΄σει την βε΄λτιστη περι15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επιδιω
βαλλοντικη΄ πρακτικη΄ ως σηµει΄ο αναφορα΄ς για τον καθορισµο΄ στο΄χων, να ορι΄σει µεταβατικε΄ς περιο΄δους που
΄ ν, προβλε΄ποντας για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη
µπορου΄ν να τηρηθου΄ν απο΄ τον µε΄γιστο αριθµο΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ς αιτιολογηµε΄νες περιπτω
΄ σεις, και να διασφαλι΄σει τη λη΄ψη αποτελεσµατικω
΄ν
επιπλε΄ον χρονικη΄ περι΄οδο σε καλω
µε΄τρων για την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς·

30.4.2004

30.4.2004
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16. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την εκπο΄νηση της στρατηγικη΄ς να λα΄βει υπο΄ψη της την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας· υπογραµµι΄ζει στο πλαι΄σιο αυτο΄ ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να καθορισθου΄ν σαφει΄ς στο΄χοι για την ΕΕ στο συ΄νολο΄
της, παρε΄χοντας ο΄µως στα κρα΄τη µε΄λη ευελιξι΄α ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο επι΄τευξης αυτω΄ν των στο΄χων·
17. θεωρει΄ α΄µεσα αναγκαι΄α την επι΄σπευση της ο΄λης διαδικασι΄ας της αυτο΄µατης κι΄νησης της διαδικασι΄ας επι΄
΄ στε να τερµατιστου΄ν τα ανταγωνιστικα΄ µειονεκτη΄µατα σε επιχειρη΄σεις που
παραβα΄σει στον τοµε΄α των αποβλη΄των ω
βρι΄σκονται σε κρα΄τη µε΄λη που προχω΄ρησαν σε εµπρο΄θεσµη εφαρµογη΄· ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ να ασκη΄σει τις
αρµοδιο΄τητε΄ς της ως προς τη στενο΄τερη παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α
΄ λυτη εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 226 και 228, παρα΄γραφος 2 της Συνθη΄κης ΕΚ·
των αποβλη΄των και µε απαρακω
18. θεωρει΄, επι΄σης, στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας α΄µεσα αναγκαι΄ο τον καλυ΄τερο
συντονισµο΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν µε τη συµµετοχη΄ της Επιτροπη΄ς, ω΄στε να εξασφαλιστει΄ η καλυ΄τερη ανταλ΄ ν και να αποφευχθου΄ν ακραι΄ες διαφορε΄ς κατα΄ την ενσωµα΄τωση στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες· καλει΄
λαγη΄ εµπειριω
΄ ς και πα΄λι την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να συστη΄σουν οργανωτικη΄ και συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ για
συνεπω
τα απο΄βλητα για τη σχολαστικη΄ και συνεπη΄ παρακολου΄θηση και τον συντονισµο΄ της εφαρµογη΄ς της ισχυ΄ουσας
νοµοθεσι΄ας για τα απο΄βλητα και για την ενηµε΄ρωση των ενδιαφερο΄µενων σχετικα΄ µε το συ΄νολο της νοµοθεσι΄ας
των αποβλη΄των·
19. προτει΄νει, το ως α΄νω ο΄ργανο να αναλα΄βει να εξετα΄σει τις υπα΄ρχουσες προδιαγραφε΄ς για τα απο΄βλητα ως
προς τη συνα΄φεια και την απλου΄στευση΄ τους, µε σκοπο΄ ενδεχοµε΄νως την υποβολη΄ προτα΄σεων για κατα΄ργηση των
΄ ν που προκαλου΄ν περιττο΄ φο΄ρτο στις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες και στις επιχειρη΄σεις η΄ λειτουργου΄ν αναπροδιαγραφω
σταλτικα΄ για τις καινοτοµι΄ες, χωρι΄ς να υποβαθµιστει΄ το επι΄πεδο προστασι΄ας της ανθρω΄πινης υγει΄ας η΄ του περιβα΄λλοντος·
20. προτει΄νει να προβλεφθει΄ χωριστη΄ κατηγορι΄α «επαναχρησιµοποι΄ηση», που θα διαχωρι΄ζεται απο΄ την κατηγορι΄α «ανα΄κτηση αποβλη΄των», µεταξυ΄ προ΄ληψης και ανακυ΄κλωσης· θεωρει΄ ο΄τι κατ’ αυτο΄ν τον τρο΄πο η επαναχρησιµοποι΄ηση ορι΄ζεται ανεξα΄ρτητα και ο΄τι µπορου΄ν να ληφθου΄ν αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα για την προω΄θηση της επαναχρησιµοποι΄ησης· υποστηρι΄ζει ο΄τι η βε΄λτιστη στρατηγικη΄ διαχει΄ρισης των αποβλη΄των αποτελει΄ συνδυασµο΄
΄ ν, ανακυ΄κλωσης υλικω
΄ ν, ανα΄κτησης ενε΄ργειας και φιλιπρο΄ληψης, επαναχρησιµοποι΄ησης προϊο΄ντων και συστατικω
κη΄ς προς το περιβα΄λλον δια΄θεσης·
΄ σιµη διαχει΄ριση των αποβλη΄των,
21. επισηµαι΄νει σχετικα΄ τη σπουδαιο΄τητα της ανα΄κτησης ενε΄ργειας για τη βιω
µετα΄ την αξιοποι΄ηση ο΄λων των δυνατοτη΄των προ΄ληψης, επαναχρησιµοποι΄ησης και ανακυ΄κλωσης·
22. ζητει΄ τη συ΄σταση µιας «οµα΄δας εργασι΄ας για την προ΄ληψη των αποβλη΄των» αποτελου΄µενης απο΄ εµπειρο΄ ς και νε΄ων
γνω΄µονες των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς για την εντο΄ς 2 ετω΄ν αξιολο΄γηση των υπαρχο΄ντων καθω
΄ ν προ΄ληψης
δεδοµε΄νων και µελετω΄ν για την προ΄ληψη των αποβλη΄των, καθω΄ς επι΄σης και για την εκπο΄νηση δεικτω
των αποβλη΄των και συγκεκριµε΄νων συστα΄σεων για τη λη΄ψη µε΄τρων· ζητει΄ την υποβολη΄ των συµπερασµα΄των της
οµα΄δας εργασι΄ας µε µορφη΄ αναφορα΄ς στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο και τη δηµοσι΄ευση΄ τους· η
Επιτροπη΄, µε βα΄ση την αναφορα΄ και τα δεδοµε΄να που αναµε΄νονται απο΄ το 2006 και εξη΄ς δυνα΄µει του κανονισµου΄
για τις στατιστικε΄ς των αποβλη΄των θα πρε΄πει να προτει΄νει νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο για τη µει΄ωση των αποβλη΄των, το
οποι΄ο θα προβλε΄πει τα δια΄φορα νοµικα΄ µε΄σα που ει΄ναι απαραι΄τητα για την εφαρµογη΄ και παρακολου΄θηση των
στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄ για τη µει΄ωση των αποβλη΄των, συγκεκριµε΄να:


διασαφη΄νιση και επεξεργασι΄α του ορισµου΄ της προ΄ληψης των αποβλη΄των,



κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την κατα΄ρτιση σχεδι΄ων µει΄ωσης των αποβλη΄των,



΄ν
µηχανισµου΄ς διετου΄ς εξαµηνιαι΄ας παρακολου΄θησης και κοινοποι΄ησης σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των εθνικω
σχεδι΄ων µει΄ωσης των αποβλη΄των,



εναρµονισµε΄νη µε΄θοδος µε΄τρησης της µει΄ωσης των αποβλη΄των και κοινοποι΄ησης των αποτελεσµα΄των µε΄σω
΄ ν για τη µει΄ωση των αποβλη΄των σε επι΄πεδο δη΄µων και
της ανα΄πτυξης µιας σειρα΄ς εναρµονισµε΄νων δεικτω
κοινοτη΄των και σε βιοµηχανικο΄ επι΄πεδο και, εα΄ν ει΄ναι απαραι΄τητο, για δια΄φορους τυ΄πους αποβλη΄των εντο΄ς
αυτω΄ν των κατηγοριω΄ν

23. απορρι΄πτει την κατα΄ρτιση προγραµµα΄των υποχρεωτικου΄ χαρακτη΄ρα για την µει΄ωση των αποβλη΄των δεδοµε΄νου ο΄τι του΄το θα συνιστου΄σε υπερβολικη΄ παρε΄µβαση στις διαδικασι΄ες παραγωγη΄ς· υποστηρι΄ζει, ωστο΄σο, την
α΄ποψη ο΄τι θα η΄ταν ενδεδειγµε΄να προαιρετικα΄ προγρα΄µµατα µει΄ωσης των αποβλη΄των η΄ σχε΄δια σε περιφερειακο΄,
δηµοτικο΄ η΄ τοµεακο΄ επι΄πεδο·
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΄ νουν το πλαι΄σιο της µει΄ωσης των αποβλη΄των,
24. καλει΄ την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σει µε΄σα που θα συµπληρω
ο΄πως:


κριτη΄ρια αναφορα΄ς καθαρο΄τερης παραγωγη΄ς για τη δια΄θεση πο΄ρων απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α,



κοινοτικο΄ δι΄κτυο κε΄ντρων τεχνικη΄ς βοη΄θειας για οικολογικη΄ παραγωγη΄ τα οποι΄α θα προσφε΄ρουν τις υπηρεσι΄ες τους δωρεα΄ν,



κριτη΄ρια για τη µει΄ωση των αποβλη΄των στη διαδικασι΄α αδειοδο΄τησης στον βιοµηχανικο΄ τοµε΄α,



συ΄στηµα διαπιστευµε΄νων κε΄ντρων επαναχρησιµοποι΄ησης και επεξεργασι΄ας,



κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και κριτη΄ρια για την εφαρµογη΄ συστηµα΄των καταβολη΄ς συγκεκριµε΄νων ποσω΄ν κατα΄
την απο΄ρριψη αποβλη΄των και οµα΄δα εργασι΄ας για την ανταλλαγη΄ απο΄ψεων σχετικα΄ µε τη βε΄λτιστη πρακτικη΄
επι΄ των συστηµα΄των PAYT,



΄ν
οµα΄δα εργασι΄ας στο πλαι΄σιο της θεµατικη΄ς στρατηγικη΄ς για την αειφο΄ρο χρη΄ση και διαχει΄ριση των φυσικω
πο΄ρων, προκειµε΄νου να εντοπι΄ζονται επιβλαβει΄ς για το περιβα΄λλον επιδοτη΄σεις, αφ’ ενο΄ς, και επωφελη΄ς για το
περιβα΄λλον φορολο΄γηση των πο΄ρων, αφ’ ετε΄ρου·

25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τη δυνατο΄τητα επε΄κτασης της οδηγι΄ας 96/61/ΕΚ στο συ΄νολο του τοµε΄α
των αποβλη΄των λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις µε΄χρι τω΄ρα εµπειρι΄ες απο΄ την εφαρµογη΄ και την αποδοτικο΄τητα της
οδηγι΄ας·
26. καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει την επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 2003/87/ΕΚ σχετικα΄ µε
΄ στε να καλυ΄πτει ο΄λες τις δραστηριο΄τητες διατη θε΄σπιση συστη΄µατος εµπορι΄ας δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς αερι΄ων ω
΄ ν CO2 στον τοµε΄α αυτο΄·
χει΄ρισης αποβλη΄των, ου΄τως ω΄στε να δηµιουργηθου΄ν κι΄νητρα για τη µει΄ωση των εκποµπω
27. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε προσφα΄τως νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα
΄ ρηση της οδηγι΄ας για τις ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και τους συσσωρευτε΄ς καθω
΄ ς και την
ορυχει΄ων και την αναθεω
προτιθε΄µενη απο΄ την Επιτροπη΄ υποβολη΄, εντο΄ς του 2004, προτα΄σεων σχετικα΄ µε τα βιοαποικοδοµη΄σιµα απο΄βλητα και προτα΄σεων τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας για την ιλυ΄ του καθαρισµου΄ λυµα΄των, οι οποι΄ες αποτελου΄ν
κυ΄ριες βασικε΄ς ενο΄τητες της εν λο΄γω στρατηγικη΄ς·
28. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει εντο΄ς 2 ετω΄ν προτα΄σεις για την εναρµο΄νιση των προτυ΄πων για της
µονα΄δες διαχει΄ρισης και ανακυ΄κλωσης των αποβλη΄των, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µονα΄δων προεπεξεργασι΄ας, σε
υψηλο΄ επι΄πεδο·
29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει εντο΄ς δυ΄ο ετω΄ν προτα΄σεις για τον καθορισµο΄ προτυ΄πων ποιο΄τητας για τα
΄ νται απο΄ ανακυ΄κλωση αποβλη΄των·
υλικα΄ που ανακτω
΄ ν και προτυ΄πων ανακυ΄κλωσης για εκει΄νες τις
30. θεωρει΄ αναγκαι΄ο τον καθορισµο΄ περαιτε΄ρω προδιαγραφω
΄ σεις στο
κατηγορι΄ες αποβλη΄των που εξαιτι΄ας της ποσο΄τητας η΄ της επικινδυνο΄τητα΄ς τους ΄εχουν σοβαρε΄ς επιπτω
περιβα΄λλον, και εξαιτι΄ας της αρνητικη΄ς η΄ χαµηλη΄ς τους αξι΄ας η ανακυ΄κλωση΄ τους δεν ει΄ναι καθο΄λου η΄ ει΄ναι
΄ ν και κατεδαφι΄σεων ο΄πως προβλε΄πονται
ελα΄χιστα ελκυστικη΄ στην αγορα΄, ιδιαι΄τερα για τα απο΄βλητα κατασκευω
στο ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος και για τα εµπορικα΄ και βιοµηχανικα΄
απο΄βλητα·
31. καλει΄ την Επιτροπη΄, στο πλαι΄σιο του στο΄χου για µακροπρο΄θεσµη αυτοχρηµατοδο΄τηση της οικονοµι΄ας του
κλα΄δου της ανακυ΄κλωσης, να προτει΄νει συγκεκριµε΄να µε΄τρα για την εξασφα΄λιση της ανταγωνιστικο΄τητας των
δευτερογενω΄ν πρω΄των υλω΄ν ΄εναντι των πρωτογενω΄ν·
32. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει µε΄τρα για την ενθα΄ρρυνση της επαναχρησιµοποι΄ησης· συστη΄νει στα κρα΄τη
µε΄λη να εφαρµο΄σουν µειωµε΄νο συντελεστη΄ ΦΠΑ για προϊο΄ντα που πωλου΄νται απο΄ κε΄ντρα επαναχρησιµοποι΄ησης·
33. ζητει΄, η προς εξα΄λειψη ποσο΄τητα των αποβλη΄των να µειωθει΄ στο ελα΄χιστο, µε στο΄χο την ανακυ΄κλωση των
΄ σιµων η΄
αποβλη΄των· ζητει΄ την κατα΄ το δυνατο΄ν συνολικο΄τερη απαγο΄ρευση υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς των ανακυκλω
΄ ρηση
λιπασµατοποιη΄σιµων αποβλη΄των µε΄χρι το ΄ετος 2025, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει ανα΄λογη αναθεω
της οδηγι΄ας για την υγειονοµικη΄ ταφη΄ των αποβλη΄των, συµπεριλαµβανοµε΄νου σχεδι΄ου σταδιακη΄ς εφαρµογη΄ς µε
την εξη΄ς πιθανη΄ µορφη΄:


απο΄ το 2010 απαγο΄ρευση υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς µη προεπεξεργασµε΄νων αποβλη΄των µε ζυµω΄σιµα συστατικα΄·



΄ ν υλω΄ν, ξυ΄λου,
απο΄ το 2015 απαγο΄ρευση υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς χαρτιου΄, χαρτονιου΄, υα΄λου, υφαντουργικω
΄ ν, µετα΄λλων, καουτσου΄κ, φελλου΄, κεραµικω
΄ ν, σκυροδε΄µατος και του΄βλων και κεραµιδιω
΄ ν·
πλαστικω
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΄ σιµων αποβλη΄των·
απο΄ το 2020 απαγο΄ρευση υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς ο΄λων των ανακυκλω



΄ ν» αποβλη΄των, εκτο΄ς εα΄ν αυτα΄ ει΄ναι
απο΄ το 2025 απαγο΄ρευση υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς ο΄λων των «υπολειµµατικω
αναπο΄φευκτα η΄ επικι΄νδυνα (π.χ. τε΄φρα φι΄λτρων)·

34. καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει µε΄τρα που θα εξασφαλι΄ζουν ο΄τι τα προϊο΄ντα και η συσκευασι΄α τους, που
΄ νονται·
θα κυκλοφορου΄ν στην αγορα΄ µετα΄ το 2010, θα επαναχρησιµοποιου΄νται και θα ανακυκλω
35. θεωρει΄ κατα΄λληλη την εναρµο΄νιση των φο΄ρων υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς διο΄τι καθιστα΄ την υγειονοµικη΄ ταφη΄
πολυδα΄πανη και δηµιουργει΄ ΄εσοδα που επιτρε΄πουν την αυ΄ξηση των προτυ΄πων ποιο΄τητας· ζητει΄ να ορισθου΄ν
αυστηρο΄τερες προδιαγραφε΄ς για την απο΄ρριψη των αποβλη΄των σε χωµατερε΄ς και τη στεγανοποι΄ηση΄ τους·
36. συντα΄σσεται µε την α΄ποψη ο΄τι η ευθυ΄νη του παραγωγου΄ πρε΄πει να συνεχι΄σει να ει΄ναι σηµαντικο΄ στοιχει΄ο
της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για τα απο΄βλητα·
37. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της εφαρµογη΄ς της ιδε΄ας της ατοµικη΄ς ευθυ΄νης του παραγωγου΄, προκειµε΄νου να
προωθηθει΄ ο σχεδιασµο΄ς προ΄ληψης των αποβλη΄των κατα΄ προτεραιο΄τητα για ροε΄ς αποβλη΄των προϊο΄ντων που
΄εχουν τελειω΄σει τον κυ΄κλο ζωη΄ς τους, ο΄πως ει΄ναι οι ηλεκτρικε΄ς στη΄λες, τα απο΄βλητα οικοδοµω
΄ ν, τα ΄επιπλα, τα
χαρτια΄ και τα ελαστικα΄·
38. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει διεξοδικα΄ την αποδοτικο΄τητα και την αποτελεσµατικη΄ αξιοποι΄ηση του
κο΄στους των στο΄χων ανακυ΄κλωσης ανα΄ κατηγορι΄α υλικου΄ και να διασαφηνι΄σει επ’ αυτου΄ τον τρο΄πο κατανοµη΄ς
της ευθυ΄νης του παραγωγου΄· επισηµαι΄νει ο΄τι οι στο΄χοι ανακυ΄κλωσης ανα΄ κατηγορι΄α υλικου΄ ΄εχουν µο΄νο νο΄ηµα
΄ των υλω΄ν εν λειτουργι΄α·
εκει΄ που δεν υπα΄ρχουν αγορε΄ς δευτερογενω΄ν πρω
΄ ν για την
39. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει διεξοδικα΄ το µε΄σο των διαπραγµατευ΄σιµων πιστοποιητικω
΄ν
επι΄τευξη των στο΄χων ανακυ΄κλωσης, να αξιολογη΄σει τις εµπειρι΄ες µε την ανταλλαγη΄ δικαιωµα΄των πιστοποιητικω
σε α΄λλους τοµει΄ς και να συνοψι΄σει τα αποτελε΄σµατα σε ΄εκθεση, πριν το µε΄σο αυτο΄ ενδεχοµε΄νως δοκιµαστει΄ σε
συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς ανα΄κτησης αποβλη΄των·
40. απορρι΄πτει επι΄ του παρο΄ντος τον καθορισµο΄ ευρωπαϊκω΄ν ποσοστω΄σεων ανακυ΄κλωσης που θα αντικαθιστου΄σαν τις µε΄χρι ση΄µερα αναγκαστικε΄ς ποσοστω΄σεις σε εθνικο΄ επι΄πεδο, επειδη΄ ει΄ναι πιθανο΄ν να οδηγη΄σουν σε
΄ πη και κατα΄ συνε΄πεια σε στρεβλω΄σεις
σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς µεταξυ΄ των προτυ΄πων για τα απο΄βλητα στην Ευρω
΄ ς και η δηµιουργι΄α ενο΄ς αποδοτικου΄ ευρωπαϊκου΄
ανταγωνισµου΄· τα εναρµονισµε΄να προ΄τυπα ανα΄κτησης καθω
΄ σεων θα η΄ταν η προϋπο΄θεση για ΄ενα τε΄τοιο µε΄σο, το οποι΄ο θα η΄ταν
συστη΄µατος παρακολου΄θησης και κυρω
΄ ν·
σκο΄πιµο να διερευνηθει΄ διεξοδικα΄ σε συνα΄ρτηση µε το µε΄σο των διαπραγµατευ΄σιµων πιστοποιητικω
41. θεωρει΄ την καταβολη΄ τελω΄ν κατα΄ την απο΄ρριψη αποβλη΄των ΄ενα µε΄σο που υπο΄σχεται επιτυχι΄α, καθω΄ς
΄ ν αποβλη΄των η΄
παρε΄χει οικονοµικα΄ κι΄νητρα στους πολι΄τες και στις επιχειρη΄σεις για τη µει΄ωση των υπολειµµατικω
΄ ν συνθηκω
΄ ν η εφαρµογη΄
τη διαλογη΄ των αποβλη΄των· εκτιµα΄ ωστο΄σο ο΄τι δεδοµε΄νων των ποικι΄λων περιφερειακω
τους ενδει΄κνυται περισσο΄τερο σε περιφερειακο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο· ως εκ του΄του χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της
Επιτροπη΄ς για τη δηµιουργι΄α εγχειριδι΄ου κατευθυ΄νσεων για τους τοπικου΄ς υπευ΄θυνους για τη λη΄ψη των αποφα΄σεων·
42. ενθαρρυ΄νει στο σηµει΄ο αυτο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και τις αρχε΄ς περιφερειακη΄ς και τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης να
αναπτυ΄ξουν και να εφαρµο΄σουν, σε συνεργασι΄α µε τις εταιρει΄ες ανακυ΄κλωσης, πολιτικε΄ς και µε΄τρα που θα δια΄ σιµων υλικω
΄ ν· επισηµαι΄νει ο΄τι το γεγονο΄ς ο΄τι ορισµε΄νες αρχε΄ς δεν το
σφαλι΄σουν την χωριστη΄ συλλογη΄ ανακυκλω
πρα΄ττουν προκαλει΄ στρεβλω΄σεις των ΄σων
ι
ο΄ρων ανταγωνισµου΄·
΄ ς ει΄ναι
43. τονι΄ζει ο΄τι τα υλικα΄ απο΄ βιοµηχανικα΄ απο΄βλητα ει΄ναι συχνα΄ ευκολο΄τερο να ανακυκλωθου΄ν, καθω
συχνα΄ καθαρο΄τερης συ΄στασης και καλυ΄τερης ποιο΄τητας και ζητει΄, ως εκ του΄του, απο΄ την Επιτροπη΄ να το λα΄βει
δεο΄ντως υπο΄ψη στο πλαι΄σιο της σχεδιασθει΄σας νοµοθετικη΄ς πρα΄ξης και να καταστη΄σει υποχρεωτικη΄ τη χωριστη΄
΄ σιµων υλικω
΄ ν στη βιοµηχανι΄α·
συλλογη΄ ανακυκλω
44. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ και ανεξα΄ρτητα απο΄ τη στρατηγικη΄, να κα΄νει σαφη΄
διαχωρισµο΄ µεταξυ΄ ανα΄κτησης και δια΄θεσης·
΄ ν Κοινοτη΄των συ΄µ45. στο πλαι΄σιο αυτο΄ ζητει΄ να γι΄νει σεβαστη΄ η απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
φωνα µε την οποι΄α η αποτε΄φρωση των αποβλη΄των σε εγκατα΄σταση αποτε΄φρωσης αποβλη΄των αναγνωρι΄ζεται ως
εργασι΄α δια΄θεσης, ακο΄µη και εα΄ν ανακτα΄ται ενε΄ργεια και διατι΄θεται σε τρι΄τους·
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46. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αξιολογη΄σει τις διαδικασι΄ες διαβου΄λευσης σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ της ΄εννοιας των
΄ ν Κοινοτη΄των στο
αποβλη΄των, οι οποι΄ες ΄εχουν η΄δη ξεκινη΄σει, και να τις καταστη΄σει προσβα΄σιµες των Ευρωπαϊκω
κοινο΄·
47. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αποσαφηνι΄σει τη διαφορα΄ µεταξυ΄ αποβλη΄των και µη αποβλη΄των ο΄πως προβλε΄πεται
στο ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος, να αποσαφηνι΄σει τον ο΄ρο «ανα΄κτηση»
΄ ς και να επεξεργαστει΄ ΄εναν γενικο΄ ορισµο΄ των ο΄ρων «προ΄ληψη των αποβλη΄των», «επαναχρησιµοποι΄ηση»,
καθω
«ανακυ΄κλωση» και «φορε΄ας ανακυ΄κλωσης/επανεπεξεργασι΄ας» το ταχυ΄τερο δυνατο΄ και ανεξα΄ρτητα απο΄ τη στρατηγικη΄·
48. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σον ει΄ναι δυνατο΄ να καταστει΄ η νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των περισσο΄τερο ευε΄λικτη, αυξα΄νοντας, επι΄ παραδει΄γµατι, τη δυνατο΄τητα αντιµετω΄πισης των αποβλη΄των ανα΄ περι΄πτωση
΄ ς και τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς ολιγο΄τερο περι΄πλοκων διοικητικω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν, προκειµε΄νου να διασφαλικαθω
σθει΄ ο΄τι η νοµοθεσι΄α δεν εµποδι΄ζει α΄νευ λο΄γου την ανακυ΄κλωση η΄ την αξιοποι΄ηση των αποβλη΄των·
΄ σιµη διαχει΄ριση αποβλη΄των
49. προτει΄νει εκστρατει΄ες πληροφο΄ρησης για την ενι΄σχυση της συνει΄δησης για βιω
απο΄ τους πολι΄τες, τις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες και τις επιχειρη΄σεις·
50. ζητει΄ τη συµµετοχη΄ ο΄λων των φορε΄ων που συµµετε΄χουν στην αλυσι΄δα ανακυ΄κλωσης των αποβλη΄των,
΄ ν καταναλωτω΄ν, καθω
΄ ς και τη λη΄ψη µε΄τρων που αποσκοπου΄ν στη χωριστη΄ συλλογη΄
περιλαµβανοµε΄νων των τελικω
αποβλη΄των, προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν οι απαιτη΄σεις της αειφο΄ρου διαχει΄ρισης των αποβλη΄των·
51. ζητει΄ τη δηµιουργι΄α γραφει΄ων πληροφο΄ρησης για την προω΄θηση της προ΄ληψης και βιω΄σιµης διαχει΄ρισης
αποβλη΄των απο΄ τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις·
52. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη µε΄σα απο΄ εθνικα΄ προγρα΄µµατα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης να ανταλλα΄ξουν πληροφορι΄ες σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της διαχει΄ρισης αποβλη΄των και προτει΄νει τη διεξαγωγη΄ στα σχολει΄α
ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο της διδασκαλι΄ας και την αποκτου΄µενη γνω΄ση για θε΄µατα αποβλη΄των, µε στο΄χο να απευθυ΄νει συ΄σταση στα κρα΄τη µε΄λη να ενισχυ΄σουν την ευαισθητοποι΄ηση των νε΄ων για την εν
λο΄γω προβληµατικη΄· στο πλαι΄σιο αυτο΄ προτει΄νει επι΄σης, µε βα΄ση την εν λο΄γω ΄ερευνα, να δηµιουργη΄σει ΄ενα
΄ ν προγραµµα΄των µε στο΄χο την προ΄ληψη και τη βιω΄σιµη διαχει΄ριση αποβλη΄των
προ΄γραµµα υποστη΄ριξης σχολικω
στα σχολει΄α·
53. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να καταβα΄λουν µεγαλυ΄τερες προσπα΄θειες για την περαιτε΄ρω ανα΄΄ ν προτυ΄πων δια΄θεσης σε επι΄πεδο ΟΗΕ και ΟΟΣΑ·
πτυξη διεθνω
54.

΄ σεων·
χαιρετι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να υποβα΄λει τη στρατηγικη΄ σε διευρυµε΄νη αξιολο΄γηση επιπτω

55. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στις κυβερνη΄σεις και στα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν.

P5_TA(2004)0309

΄ θηση των αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση
Σεβασµο΄ς και προω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς που αφορα΄ το α΄ρθρο
΄ θηση των αξιω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η
7 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση: Σεβασµο΄ς και προω
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση (COM(2003)606  C5-0594/2003  2003/2249(INI))
Συχνα΄, οι καλοι΄ ει΄ναι πιο αργοι΄ στη δρα΄ση και µη διακρι΄νοντας το λο΄γο των πραγµα΄των, στο τε΄λος σπρω΄χνονται να
δρα΄σουν απο΄ την ΄ιδια την ανα΄γκη· ε΄τσι που, κα΄ποτε, λο΄γω της ΄ιδιας τους της καθυστε΄ρησης και της αργη΄ς τους δρα΄σης,
καθω΄ς προσπαθου΄ν να διατηρη΄σουν τη βολη΄ τους ακο΄µα και µε τι΄µηµα την αξιοπρε΄πεια΄ τους, µε τη συναι΄νεση΄ τους να
χα΄νουν και τα δυ΄ο.
΄ ρκος Τυ
΄λλιος Κικε΄ρων, Pro Sestio 100
Μα

Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6 και 7 της Συνθη΄κης ΕΕ και το α΄ρθρο 309 της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης που υπεγρα΄φη στις
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
7 ∆εκεµβρι΄ου 2000 στη Νι΄καια (1),
(1) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
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! ΄εχοντας υπο΄ψη το Σχε΄διο Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω΄πης που κατη΄ρτισε η Συνε΄λευση
για το Με΄λλον της Ευρω΄πης (1),
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)606  C5-0594/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Συνταγµατικω
΄ ν Υποθε΄σεων και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0227/2004),
Νοµικω
΄ ν και
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 6 της Συνθη΄κης ΕΕ καθιστα΄ την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση Κοινο΄τητα αξιω
΄ ν δικαιωµα΄των και επικυρω
΄ νει το σεβασµο΄ των θεµελιωδω
΄ ν δικαιωµα΄των συ΄µφωνα µε την Ευρωθεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω
΄ ν και ο΄πως
παϊκη΄ Συ΄µβαση για την προα΄σπιση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω
προκυ΄πτει απο΄ τις παραδο΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ιδιο΄τητα του µε΄λους της Ένωσης και η συµµετοχη΄ στην Ένωση προϋποθε΄τουν το
΄ ν αξιω΄ν και ο΄τι σε περι΄πτωση σοβαρη΄ς και διαρκου΄ς παραβι΄ασης µπορου΄ν να επιβληθου΄ν
σεβασµο΄ των βασικω
΄ σεις που προβλε΄πονται µε το α΄ρθρο 7·
οι κυρω

Γ.

΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης εγκρι΄θηκε µε κα΄θε
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο Χα΄ρτης των Θεµελιωδω
επισηµο΄τητα απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, ο΄τι ΄εγινε δεκτο΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και ο΄τι ελη΄φθη υπο΄ψη απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο,

∆.

΄ν
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Συνε΄λευση για το Με΄λλον της Ευρω΄πης ενσωµα΄τωσε το Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
∆ικαιωµα΄των στο σχε΄διο Συντα΄γµατο΄ς της,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 2 του σχεδι΄ου Συντα΄γµατος θε΄τει ως προτεραιο΄τητα το σεβασµο΄ της
ανθρω΄πινης αξιοπρε΄πειας, ο΄σον αφορα΄ τις αξι΄ες στις οποι΄ες βασι΄ζεται η Ένωση, διευρυ΄νοντας και επεκτει΄νο΄ στε να περιλαµβα΄νει την αξι΄α της ισο΄τητας, ενω΄ υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι εν λο΄γω αξι΄ες ει΄ναι κοινε΄ς για
ντα΄ς τον ω
ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και ο΄τι οι κοινωνι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν χαρακτηρι΄ζονται απο΄ πολυφωνι΄α, ανοχη΄, δικαιοσυ΄νη, αλληλεγγυ΄η και απαγο΄ρευση των διακρι΄σεων,

΄ νει τα κει΄µενα που ειση΄χθησαν αλληλοδιαΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ΄διο
ι το σχε΄διο Συντα΄γµατος επιβεβαιω
δο΄χως απο΄ την Συνθη΄κη του Άµστερνταµ και την Συνθη΄κη της Νι΄καιας στις ιδρυτικε΄ς συνθη΄κες, υπο΄ την
µορφη΄ του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ, και ο΄τι το σχε΄διο διευκρι΄νισε τα κει΄µενα περιλαµβα΄νοντας σχετικη΄
τροποποι΄ηση στο α΄ρθρο 58, στο οποι΄ο προβλε΄πεται η εξουσι΄α της Ένωσης,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της Ένωσης ει΄ναι µε΄λη του Οργανισµου΄ Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και ο΄τι
η αρχη΄ του κρα΄τους δικαι΄ου περιλαµβα΄νει ως εκ του΄του και το σεβασµο΄ του διεθνου΄ς δικαι΄ου και του Χα΄ρτη
των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν·

1.
χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς ως σηµαντικη΄ συµβολη΄ για µια στενη΄ συνεργασι΄α ο΄λων των
΄ ν οργα΄νων της ΕΕ µε στο΄χο την προστασι΄α των αξιω
΄ ν της Ένωσης και, συνεπω
΄ ς, των δικαιωµα΄των του
θεσµικω
΄ ν ελευθεριω
΄ ν·
ανθρω΄που και των θεµελιωδω
΄ ν αρχω
΄ ν που
2.
ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι για να προσδιοριστει΄ εα΄ν υπα΄ρχει σαφη΄ς κι΄νδυνος παραβι΄ασης θεµελιωδω
ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 1, και στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 1, η΄ σοβαρη΄ς και διαρκου΄ς παραβι΄ασης
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2, ει΄ναι αναγκαι΄α η διασφα΄λιση υψηλο΄τερου επιπε΄δου προστασι΄ας των
΄ ν δικαιωµα΄των απο΄ εκει΄νο που προτει΄νει η Επιτροπη΄·
θεµελιωδω
΄ ς υπο΄ψη
3.
πιστευ΄ει ο΄τι κατα΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ πρε΄πει να λαµβα΄νονται επαρκω
΄ν
πολιτικα΄ φαινο΄µενα τα οποι΄α µπορου΄ν να αποτελε΄σουν εµφανη΄ κι΄νδυνο η΄ σοβαρε΄ς διαρκει΄ς παραβια΄σεις των αξιω
΄ ς ως πληθω
΄ ρα µεµονωµε΄νων παραβια΄σεων του δικαι΄ου· διαπιτης Ένωσης και δεν πρε΄πει να παρουσια΄ζονται απλω
στω΄νει ο΄τι παραλει΄ψεις απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος ο΄σον αφορα΄ την παραβι΄αση ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, η ανοχη΄
΄ ν συνθηκω
΄ ν, στις οποι΄ες οι α΄νθρωποι δικαι΄ως αισθα΄νονται απειτους η΄ η προω΄θηση ενο΄ς κλι΄µατος η΄ κοινωνικω
΄ δεις ελευθερι΄ες
λου΄µενοι, πρε΄πει να αναγνωριστου΄ν ως σαφει΄ς κι΄νδυνοι για τις αξι΄ες της Ένωσης και τις θεµελιω
των πολιτω΄ν της,
΄ ν η επιβολη΄ κυρω
΄ σεων συ΄µφωνα
4.
δεν συµµερι΄ζεται την πεποι΄θηση της Επιτροπη΄ς ο΄τι σε αυτη΄ την Ένωση αξιω
µε το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης ΕΕ και το α΄ρθρο 309 της Συνθη΄κης ΕΚ δεν θα ει΄ναι αναγκαι΄α·
΄ σεων θα µπορου΄σε να δηµιουργη΄σει την
αντιθε΄τως, πιστευ΄ει ο΄τι η µη εξε΄ταση του ενδεχο΄µενου επιβολη΄ς κυρω
εντυ΄πωση ο΄τι η Ένωση δεν θα η΄ταν διατεθειµε΄νη η΄ ικανη΄ να αξιοποιη΄σει ο΄λες τις δυνατο΄τητε΄ς της για να προασπι΄σει τις αξι΄ες της·
(1) ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 1.
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΄ νει ο΄τι ου΄τε η Συνθη΄κη της Νι΄καιας ου΄τε το σχε΄διο Συντα΄γµατος εµβαθυ΄νουν στην φυ΄ση η΄ την
5.
διαπιστω
σηµασι΄α των µε΄τρων αναστολη΄ς τα οποι΄α το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν µπορει΄ ενδεχοµε΄νως να αποφασι΄σει·
6.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι η Συνθη΄κη, προβλε΄ποντας την συ΄µφωνη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου προ πα΄σης
αποφα΄σεως του Συµβουλι΄ου, και παρε΄χοντας στο Κοινοβου΄λιο το δικαι΄ωµα να ζητει΄ να κινηθει΄ διαδικασι΄α σε
περι΄πτωση σαφου΄ς κινδυ΄νου σοβαρη΄ς παραβι΄ασης, αναγνωρι΄ζει τον ιδιαι΄τερο ρο΄λο του Κοινοβουλι΄ου ως συνηγο΄ρου των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν· εκτιµα΄ ο΄τι, κατα΄ την α΄σκηση της ιδιαι΄τερης αυτη΄ς αποστολη΄ς του, το Κοινοβου΄λιο
΄ ν, αξιω
΄ ν και θεµελιωδω
΄ ν δικαιωµα΄των µε µεγα΄λη
πρε΄πει να επιδεικνυ΄ει αµεροληψι΄α για την προα΄σπιση κοινω΄ν αρχω
προσοχη΄, υπευθυνο΄τητα και δι΄καιοσυ΄νη·
7.
θεωρει΄ ο΄τι, ως εκ του΄του, ανεξα΄ρτητα απο΄ τη διεξαγωγη΄ των αναγκαι΄ων διαβουλευ΄σεων και τις ανταλλαγε΄ς
΄ ν µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω
΄ ν θεσµικω
΄ ν οργα΄νων, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο πρε΄πει να εκδι΄δει την τελικη΄
πληροφοριω
γνωµοδο΄τηση΄ του µε πλη΄ρη ανεξαρτησι΄α·
΄ πησης των ευρωπαι΄ων πολι8.
υπογραµµι΄ζει την ιδιαι΄τερη΄ του ευθυ΄νη ως α΄µεσα εκλεγµε΄νου οργα΄νου εκπροσω
΄ ν δικαιωµα΄των·
τω΄ν για την προα΄σπιση της δηµοκρατι΄ας, του κρα΄τους δικαι΄ου και των θεµελιωδω
9.
χαιρετι΄ζει τη διευ΄ρυνση του ρο΄λου του κατα΄ τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ µε τη Συνθη΄κη
΄ µατος κοινοβουλευτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας στην διαδικασι΄α που προβλε΄πεται
της Νι΄καιας· θεωρει΄ ο΄τι η ΄ελλειψη δικαιω
σε περι΄πτωση σοβαρη΄ς παραβι΄ασης δεν υπονοµευ΄ει καθο΄λου τον κανονικο΄ και συνη΄θη ρο΄λο του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι, εα΄ν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο δεν µπορει΄ ση΄µερα να υποβα΄λει επι΄σηµη
αι΄τηση, απο΄ νοµικη΄ α΄ποψη, τι΄ποτε δεν το εµποδι΄ζει να ασκη΄σει την εξουσι΄α ελε΄γχου που διαθε΄τει προκειµε΄νου να
ζητη΄σει σε πολιτικο΄ επι΄πεδο την ανα΄ληψη δρα΄σης απο΄ το Συµβου΄λιο·
10. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, προκειµε΄νου να διαπιστωθει΄ η υ΄παρξη σαφου΄ς κινδυ΄νου σοβαρη΄ς παραβι΄ασης (παρα΄γρα΄ ν αρχω
΄ ν, απαιτει΄ται η συ΄µφωνη
φος 1) η΄ η υ΄παρξη σοβαρη΄ς και διαρκου΄ς παραβι΄ασης (παρα΄γραφος 2) των κοινω
΄ ς καθι΄σταται ακο΄µη πιο αναγκαι΄ο να πληρου΄νται οι ανωτε΄ρω ο΄ροι·
γνω΄µη του Κοινοβουλι΄ου, και συνεπω
11. επισηµαι΄νει ο΄τι η εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ, και ειδικα΄ η αναγκαι΄α συ΄µφωνη γνω΄µη για
΄ σεις βα΄σει των παραγρα΄φων 1 και 2, θα πρε΄πει να γι΄νουν µε βα΄ση τις ακο΄λουθες αρχε΄ς, και καλει΄ την
διαπιστω
΄ σουν ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε αυτε΄ς.
Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να δω
α)

Η αρχη΄ της εµπιστοσυ΄νης
΄ νει, στο
η Ένωση αναµε΄νει απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της να προασπι΄ζουν ενεργα΄ τις κοινε΄ς αξι΄ες της και δηλω
πλαι΄σιο αυτο΄, την κατ’ αρχη΄ν εµπιστοσυ΄νη της:
!

στη δηµοκρατικη΄ και δικαιοκρατικη΄ συνταγµατικη΄ τα΄ξη ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν και στην ικανο΄τητα και
αποφασιστικο΄τητα των οργα΄νων τους να αποτρε΄πουν κινδυ΄νους για τις θεµελιω΄δεις ελευθερι΄ες και τις
κοινε΄ς αξι΄ες,

!

΄ ν Κοινοτη΄των και του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου Ανθρωπι΄νων
στο κυ΄ρος του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
∆ικαιωµα΄των·

΄ ς, να περιορι΄ζεται σε
Η παρε΄µβαση της Ένωσης συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 της Συνθη΄κης ΕΕ πρε΄πει, συνεπω
΄ νει κανε΄να δικαι΄ωµα ου΄τε πολιτικη΄ µο΄νιµης εποσαφει΄ς κινδυ΄νους και διαρκει΄ς παραβια΄σεις και δεν θεµελιω
΄ ρες και οι υποψη΄πτει΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν απο΄ την Ένωση· ωστο΄σο, τα κρα΄τη µε΄λη, οι νε΄ες υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ρες καλου΄νται να συνεχι΄σουν την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της δηµοκρατι΄ας, του κρα΄τους δικαι΄ου και του
φιες χω
΄ ν δικαιωµα΄των και, εφο΄σον απαιτει΄ται, να εφαρµο΄ζουν η΄ να εξακολουθη΄σουν να
σεβασµου΄ των θεµελιωδω
εφαρµο΄ζουν τις αντι΄στοιχες µεταρρυθµι΄σεις.
Η αρχη΄ της εµπιστοσυ΄νης δεν παρεµποδι΄ζει την αυξηµε΄νη προσφυγη΄ στις υπηρεσι΄ες του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου για τον Ρατσισµο΄ και την Ξενοφοβι΄α· εφο΄σον απαιτει΄ται, ο ρο΄λος του Παρατηρητηρι΄ου θα
µπορου΄σε να αναθεωρηθει΄ προκειµε΄νου να δηµιουργηθει΄ ευρυ΄τερη ανεξα΄ρτητη και αντικειµενικη΄ αντι΄ληψη·
β)

Η αρχη΄ της πολυφωνι΄ας
΄ ν, πολιτικω
΄ ν στο΄χων και συστηµα΄των αξιω
΄ ν και το δηµοκρατικο΄
η Ένωση σε΄βεται την πολυφωνι΄α κοσµοθεωριω
΄ ν δικαιωµα΄των και των κοινω΄ν αξιω
΄ ν. Το Κοινοτους συναγωνισµο΄ στο πλαι΄σιο της τη΄ρησης των θεµελιωδω
βου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ µεριµνου΄ν, κατα΄ συνε΄πεια, ω΄στε οι διαδικασι΄ες του α΄ρθρου 7 της
Συνθη΄κης ΕΕ να µην χρησιµοποιου΄νται καταχρηστικα΄ ως µε΄σα πολιτικη΄ς αντιπαρα΄θεσης·

γ)

Η αρχη΄ της ισο΄τητας
΄ ς ισο΄τιµης
η Ένωση αναγνωρι΄ζει, κατα΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ, την αρχη΄ της αυστηρω
µεταχει΄ρισης ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν χωρι΄ς να λαµβα΄νονται υπο΄ψη το µε΄γεθος, ο πολιτικο΄ς προσανατολισµο΄ς, η οικονοµικη΄ συµβολη΄ στον προϋπολογισµο΄ της Ένωσης, η δια΄ρκεια της ιδιο΄τητας του µε΄λους η΄ α΄λλες
διαφορε΄ς·
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δ)

Η αρχη΄ της δηµοσιο΄τητας
ο΄λες οι αποφα΄σεις συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 της Συνθη΄κης ΕΕ απαιτου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη αξιοπιστι΄α ενω΄πιον της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Για τον λο΄γο αυτο΄, οι διαδικασι΄ες πρε΄πει, µε την
΄ ν διαβουλευ΄σεων και λοιπω
΄ ν πολιτικω
΄ ν συνοµιλιω
΄ ν, να ει΄ναι διαφανει΄ς, κατανοηεπιφυ΄λαξη των διπλωµατικω
τε΄ς και να καλυ΄πτονται απο΄ δηµοσιο΄τητα·

12. θεωρει΄ σκο΄πιµο, µετα΄ την ανανε΄ωση της θητει΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς, να
΄ ν κριτηρι΄ων και των προαναφερο΄µενων αρχω
΄ ν για τη δροµολο΄ξεκινη΄σει διοργανικο΄ς δια΄λογος επι΄ συνο΄λου κοινω
γηση της διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ, µε στο΄χο την οργα΄νωση της συνεργασι΄ας και της ανταλ΄ ν µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω
΄ ν θεσµικω
΄ ν οργα΄νων·
λαγη΄ς καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας πληροφοριω
΄ ς και
13. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, καθω
στις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν και των υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 9.5 π.µ.
Παρεµβαι΄νουν οι:


Enrique Barón Crespo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, ο οποι΄ος εκφρα΄ζει την απογοη΄τευση΄ του για την
απο΄φαση να αναβληθει΄ για την Πε΄µπτη η ψηφοφορι΄α επι΄ της εκθε΄σεως Johanna L.A. Boogerd-Quaak
(A5-0230/2004) και ο οποι΄ος ζητει΄ να εγγραφει΄ στην ω΄ρα για τις ψηφοφορι΄ες της σηµερινη΄ς ηµε΄ρας (Ο
Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι η εν λο΄γω απο΄φαση ελη΄φθη λο΄γω της αδυναµι΄ας να προετοιµαστει΄ αυτη΄ η ψηφοφορι΄α για ση΄µερα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ ο΄γκο τροπολογιω΄ν και τις αιτη΄σεις για
ξεχωριστη΄ ψηφοφορι΄α, κατα΄ τµη΄µατα η΄ µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση)·



Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, ο οποι΄ος καλει΄ την οµα΄δα PPE-DE να αποσυ΄ρει τις
τροπολογι΄ες της και ζητει΄ να υπα΄ρξει διαβεβαι΄ωση ο΄τι η ΄εκθεση θα τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α (Ο Προ΄εδρος
΄ ρας των ψηφοφοριω
΄ ν της σηµερινη΄ς ηµε΄ρας)·
αναφε΄ρει ο΄τι το θε΄µα θα συζητηθει΄ στην αρχη΄ της ω



Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, ο οποι΄ος παρατηρει΄ ο΄τι η οµα΄δα του δεν ει΄ναι η
µο΄νη που κατε΄θεσε τροπολογι΄ες·



Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, κατ’ αρχα΄ς επι΄ της παρεµβα΄σεως του
Hans-Gert Poettering και κατο΄πιν για να ζητη΄σει να αποφασιστει΄ το µεσηµε΄ρι πο΄τε θα πραγµατοποιηθει΄ η
ψηφοφορι΄α επι΄ της εν λο΄γω εκθε΄σεως·



Sarah Ludford επι΄ της διαδικασι΄ας της ψηφοφορι΄ας·



Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, η οποι΄α υποστηρι΄ζει την προσε΄γγιση του
Προε΄δρου και εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α να διεξαχθει΄ η ψηφοφορι΄α επι΄ της εν λο΄γω εκθε΄σεως·



΄ν
Marie-Françoise Duthu η οποι΄α ζητει΄ απο΄ τον Προ΄εδρο να παρε΄µβει στον Γα΄λλο Υπουργο΄ Εξωτερικω
προκειµε΄νου να δοθει΄ επειγο΄ντως µια θεω΄ρηση διαβατηρι΄ου στον κ. Akhmed Zakaiev, αντιπρο΄εδρο της
κυβερνη΄σεως της Τσετσενι΄ας, που ΄εχει προσκληθει΄ στο Στρασβου΄ργο ση΄µερα το βρα΄δυ για µια ακρο΄αση (Ο
Προ΄εδρος του ζητει΄ να διαβιβα΄σει στις υπηρεσι΄ες του τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες και αναφε΄ρει ο΄τι θα
πρα΄ξει τα δε΄οντα)·



Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας ο οποι΄ος εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την µεταφορα΄ τη ∆ευτε΄ρα στο τε΄λος της συνεδρι΄ασης του σηµει΄ου σχετικα΄ µε τις παρεµβα΄σεις ενο΄ς λεπτου΄ (Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι επρο΄κειτο για ΄ενα
΄εκτακτο µε΄τρο συνδεδεµε΄νο µε τον σηµαντικο΄ φο΄ρτο εργασι΄ας)·



Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, η οποι΄α θεωρει΄ απαρα΄δεκτη τη συµβιβαστικη΄ λυ΄ση
που προτα΄θηκε απο΄ την ιρλανδικη΄ Προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου σε συνε΄χεια της ψηφοφορι΄ας εκ µε΄ρους του
Κοινοβουλι΄ου επι΄ της εκθε΄σεως Albert Jan Maat σχετικα΄ µε την προστασι΄α των ζω΄ων κατα΄ τη δια΄ρκεια της
µεταφορα΄ς τους (P5_TA(2004)0222 της 30.3.2004)·



Christian Foldberg Rovsing επι΄ αυτη΄ς της παρεµβα΄σεως.

2. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατατε΄θηκαν τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα:
1) απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄:


Τροποποιηµε΄νη προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
΄ ριση των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων (COM(2004)317  C5-0191/2004 
µε την αναγνω
2002/0061(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: JURI
γνωµοδο΄τηση: EMPL, ENVI, CULT, PETI
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 40 ΣΕΚ, Άρθρο 47, παρα΄γραφος 1-2, ΣΕΚ

30.4.2004

30.4.2004
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2) απο΄ τις κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς


Έκθεση σχετικα΄ µε την αι΄τηση του Umberto Bossi για την υπερα΄σπιση της κοινοβουλευτικη΄ς ασυλι΄ας
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
και των προνοµι΄ων του (2003/2171(ΙΜΜ))  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Kurt Lechner (A5-0281/2004)



Έκθεση σχετικα΄ µε την αι΄τηση του Umberto Bossi για την υπερα΄σπιση της κοινοβουλευτικη΄ς ασυλι΄ας
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
και των προνοµι΄ων του (2003/2172(ΙΜΜ))  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Kurt Lechner (A5-0282/2004)

3) απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς


***ΙΙΙ Κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς σχετικα΄ µε οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την ασφα΄λεια των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων, η οποι΄α τροποποιει΄
την οδηγι΄α 95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις α΄δειες σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και την
΄ ν υποδοµω
΄ν
οδηγι΄α 2001/14/ΕΚ σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ της χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµικω
΄ σεις για τη χρη΄ση σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς καθω
΄ ς και µε την πιστοποι΄ηση ασφα΄λειας
και τις χρεω
(PE-CONS 3638/2004  C5-0153/2004  2002/0022(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: JURI
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 71, παρα΄γραφος 1, ΣΕΚ



***III Κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/48/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης
ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος (PE-CONS
3639/2004  C5-0154/2004  2002/0023(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: JURI, ITRE
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 71 ΣΕΚ, Άρθρο 156 ΣΕΚ



***III Κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς σχετικα΄ µε κανονισµο΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ θεσπι΄σεως Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Σιδηροδρο΄µων
(PE-CONS 3640/2004  C5-0155/2004  2002/0024(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: BUDG, CONT, JURI, ITRE
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 71, παρα΄γραφος 1, ΣΕΚ



***III Κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς σχετικα΄ µε οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/440/EOΚ του Συµβουλι΄ου
για την ανα΄πτυξη των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων (PE-CONS 3641/2004  C5-0156/2004 
2002/0025(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: JURI
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 71, παρα΄γραφος 1, ΣΕΚ

3. Αποφα΄σεις σχετικα΄ µε ορισµε΄να ΄εγγραφα
Παραποµπη΄ σε Επιτροπε΄ς
Επιτροπη΄ ECON:


΄ ν προσανατολισµω
΄ ν των οικονοµιΣυ΄σταση της Επιτροπη΄ς για την επικαιροποι΄ηση του 2004 των γενικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν και της Κοινο΄τητας (περι΄οδος 2003-2005) (COM(2004)238 
κω
C5-0183/2004  2004/2020(INI))

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
4. Κυ΄προς (δηλω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: σχετικα΄ µε τις προοπτικε΄ς ΄ενωσης της Κυ΄πρου πριν απο΄ την προ΄ ρηση΄ της στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
σχω
Ο Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) και ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νουν στις
΄ σεις.
δηλω
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Παρεµβαι΄νουν οι Elmar Brok, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Jacques F. Poos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Hans Modrow, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Koenraad Dillen, µη εγγεγραµµε΄νος, Arie M.
Oostlander, Mechtild Rothe, Chris Davies, Μιχαη΄λ Παπαγιαννα΄κης, Nelly Maes, Αντω΄νιος Τρακατε΄λλης, Γιω΄ργος Κατηφο΄ρης, Sarah Ludford, Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, Charles Tannock, Ιωα΄ννης Σουλαδα΄κης, Ιωα΄ννης
Μαρι΄νος, ∆ηµη΄τρης Τσα΄τσος, Γιω΄ργος ∆ηµητρακο΄πουλος, Dick Roche και Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος για την περα΄τωση της συζη΄τησης (α΄ρθρο 37, παρ. 2, του Κανονισµου΄):


Jacques F. Poos, εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς, σχετικα΄ µε την Κυ΄προ (B5-0188/2004)

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄α 10.25

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
5. Κατα΄σταση στη Με΄ση Ανατολη΄ (δηλω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: Κατα΄σταση στη Με΄ση Ανατολη΄
Ο Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) προβαι΄νει στη δη΄λωση.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου
Ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νουν οι Armin Laschet, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PSE, Sarah Ludford, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Per Gahrton, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Jan Dhaene, Proinsias De Rossa και Dick Roche.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
6. ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις (δηλω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
O Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) προβαι΄νει στη δη΄λωση.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Ο Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νουν οι Ilkka Suominen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, και Ole Andreasen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR.
∆εδοµε΄νου ο΄τι ΄εφτασε η ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν, η συζη΄τηση διακο΄πτεται στο σηµει΄ο αυτο΄.
Θα επαναληφθει΄ στις 3 µ.µ.

30.4.2004
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

7. Ανακοι΄νωση της προεδρι΄ας (καταγγελι΄ες για απα΄τες)
Ο Προ΄εδρος προβαι΄νει στην ακο΄λουθη ανακοι΄νωση:
Αγαπητοι΄ συνα΄δελφοι, την Τετα΄ρτη 31 Μαρτι΄ου ει΄χα κα΄νει δη΄λωση ενω΄πιον του Σω΄µατος σχετικα΄ µε
ορισµε΄να α΄ρθρα εφηµερι΄δων και τηλεοπτικα΄ ρεπορτα΄ζ τα οποι΄α διατυ΄πωναν καταγγελι΄ες εναντι΄ον βουλευ΄ σεις ενο΄ς απο΄ τους συναδε΄λφους µας, του
τω΄ν του Σω΄µατος, υποτι΄θεται µε βα΄ση συνεντευ΄ξεις και δηλω
΄ σει το Σω
΄ µα ο΄ταν γι΄νονται καταγγελι΄ες εξετα΄ζονται διεξοδικα΄ και
κ. Hans-Peter Martin. Ει΄χα το΄τε ενηµερω
χωρι΄ς καθυστε΄ρηση απο΄ τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες και λαµβα΄νονται τα δε΄οντα µε΄τρα. Στη συνε΄χεια κα΄λεσα τον
κ. Martin, εα΄ν ΄εχει πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε ενδεχο΄µενες ατασθαλι΄ες, κατα΄χρηση κεφαλαι΄ων η΄ παρατυπι΄ες, να
΄ στε να διερευνηθου΄ν καταλλη΄λως. Ήταν καθη΄κον του ως µε΄λους του Κοινοβουλι΄ου
τις θε΄σεις υπο΄ψη µου ω
µας.
Με καθυστε΄ρηση, αργα΄ τη ∆ευτε΄ρα το βρα΄δυ, ο κ. Martin µου απε΄στειλε επιστολη΄ η οποι΄α περιε΄χει διεξοδικη΄ κριτικη΄ του συστη΄µατος αποζηµιω΄σεων που ισχυ΄ει για τους βουλευτε΄ς. Επιπλε΄ον, διατυπω΄νει συγκεκριµε΄νες καταγγελι΄ες &δυ΄ο σχετικα΄ µε συνεδρια΄σεις µιας πολιτικη΄ς οµα΄δας εκτο΄ς των το΄πων εργασι΄ας& ενω΄
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες βουλευτε΄ς διεκδι΄κησαν αποζηµιω
΄ σεις σε συνεπι΄σης παραθε΄τει περι΄που 7 000 περιπτω
θη΄κες τις οποι΄ες ο ΄διος
ι
θεωρει΄ ανα΄ρµοστες, για παρα΄δειγµα ο΄ταν βουλευτε΄ς υπογρα΄φουν στο κεντρικο΄
΄ ν και ο΄χι στους καταλο΄γους παρουσιω
΄ ν των κοινοβουλευτικω
΄ ν συνεδρια΄σεων.
µητρω΄ο παρουσιω
Όσον αφορα΄ τα συγκεκριµε΄να ζητη΄µατα, ζη΄τησα απο΄ την εµπλεκο΄µενη πολιτικη΄ οµα΄δα να µου δω΄σει περαι΄ ν,
τε΄ρω πληροφορι΄ες για τις εν λο΄γω συνεδρια΄σεις. Στο γενικο΄τερο ζη΄τηµα του κεντρικου΄ µητρω΄ου παρουσιω
ει΄ναι σαφε΄ς κατα΄ τη γνω΄µη µου ο΄τι ο κ. Martin επικρι΄νει το συ΄στηµα και ΄ενα συγκεκριµε΄νο α΄ρθρο του
Κανονισµου΄. Ωστο΄σο, δεν υπα΄ρχει καµια΄ απολυ΄τως ΄ενδειξη ο΄τι βουλευτε΄ς παραβι΄ασαν τον Κανονισµο΄ του
Κοινοβουλι΄ου.
Στο γενικο΄τερο ζη΄τηµα, ο κ. Martin δεν αναγνωρι΄ζει τις σηµαντικε΄ς προο΄δους που ΄εχουν σηµειωθει΄ στο
΄ ν και των διατα΄ξεων ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται µεγαΚοινοβου΄λιο ο΄σον αφορα΄ τη µεταρρυ΄θµιση των κανονισµω
λυ΄τερη διαφα΄νεια και λογοδοσι΄α και ταχει΄α ανταπο΄κριση σε οποιαδη΄ποτε ζητη΄µατα ΄εχει θε΄σει υπο΄ψη µας το
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του η΄ σε ειδικε΄ς εκθε΄σεις και τα οποι΄α αναδεικνυ΄ουν ενδεχο΄µενες
΄ ν µας.
αδυναµι΄ες των διατα΄ξεω
Το Προεδρει΄ο και οι Κοσµη΄τορες, υπο΄ τις προεδρι΄ες του κ. Hänsch, του κ. Gil-Robles Gil-Delgado, της
κ. Fontaine, και κατα΄ τη δικη΄ µου προεδρι΄α ΄εχουν θεσπι΄σει συγκεκριµε΄νες µεταρρυθµι΄σεις της αποζηµι΄ωσης
ταξιδι΄ου, του επιδο΄µατος γραµµατει΄ας και α΄λλων αποζηµιω΄σεων και επιδοµα΄των.
Στην αρχη΄ της θητει΄ας µου επιδι΄ωξα µια συνολικη΄ µεταρρυ΄θµιση που να βασι΄ζεται σε δυ΄ο στοιχει΄α: πρω΄τον,
τη δι΄καιη µεταχει΄ριση των βουλευτω΄ν του Σω΄µατος µε ΄σους
ι
ο΄ρους και δευ΄τερον, τη διαφα΄νεια στις αποζη΄ σεις µε βα΄ση τις πραγµατικε΄ς δαπα΄νες. Με΄χρι την αρχη΄ του τρε΄χοντος ΄ετους ει΄µασταν αισιο΄δοξοι εδω΄ στο
µιω
΄ ς ει΄χαµε κα΄νει τους απαραι΄τητους συµβιβασµου΄ς, ο΄τι το Συµβου΄λιο θα συµφωνου΄σε σε
Κοινοβου΄λιο, καθω
αυτη΄ τη δε΄σµη µε΄τρων. Όµως, κυριολεκτικα΄ την τελευται΄α στιγµη΄, µια µειοψηφι΄α κρατω΄ν µελω΄ν απε΄τρεψε
την ΄εγκριση της µεταρρυ΄θµισης. Του΄το δεν εµπο΄δισε το Προεδρει΄ο, και α΄λλα ο΄ργανα του Σω΄µατος, απο΄ το
να εξετα΄ζουν περαιτε΄ρω µε΄τρα ρυ΄θµισης βη΄µα προς βη΄µα. Θα η΄ταν πιο χρη΄σιµο και, κατα΄ τη γνω΄µη µου, πιο
γο΄νιµο αν ο κ. Martin ει΄χε συµµετα΄σχει σε αυτη΄ την προσπα΄θεια για µεταρρυ΄θµιση στις επιτροπε΄ς και στην
ολοµε΄λεια αντι΄ να αποδυθει΄ σε µια εκστρατει΄α, η οποι΄α φαι΄νεται να ΄εχει ως κυ΄ριο στο΄χο να δυσφηµι΄σει το
΄ ν του Σω΄µατος και να προκαλε΄σει εξοντωτικο΄
Όργανο, να θε΄σει υπο΄ αµφισβη΄τηση την τιµη΄ των βουλευτω
πλη΄γµα &µε µηδενικα΄ στοιχει΄α& σε α΄τοµα, σταδιοδροµι΄ες και οικογε΄νειες.
΄ νονται οι υπολη΄ψεις δηµο΄σιων προσω΄πων. Ει΄ναι πολυ΄
Ζου΄µε σε εποχη΄ ο΄που ει΄ναι πολυ΄ ευ΄κολο να σπιλω
δυ΄σκολο να αντικρου΄ονται συκοφαντι΄ες και αποσπασµατικε΄ς πληροφορι΄ες, απο΄ τη στιγµη΄ που ΄εχουν εκτοξευθει΄ απο΄ ορισµε΄να τµη΄µατα των µε΄σων ενηµε΄ρωσης.
΄ ς. Αν το δου΄µε ιστορικα΄, ει΄µαστε ακο΄µη ΄ενα σχεΟ Κανονισµο΄ς του Κοινοβουλι΄ου µας εξελι΄σσεται συνεχω
΄ ς εξελισσο΄µαστε. Απο΄ το Μα΄ιο και µετα΄ θα πρε΄πει να βρου΄µε συστη΄µατα
τικα΄ νε΄ο Κοινοβου΄λιο και διαρκω
που να ει΄ναι δι΄καια για εκλεγµε΄νους αντιπροσω΄πους απο΄ 25 κρα΄τη µε΄λη.
Ένας τοµε΄ας που δεν διε΄πεται απο΄ κανονισµο΄ ει΄ναι η συµπεριφορα΄ των βουλευτω΄ν. Ωστο΄σο, κατα΄ την
΄ ν και η µυστικη΄ ηχογρα΄φηση συνοµιλιω
΄ν
προσωπικη΄ µου α΄ποψη η µυστικη΄ µαγνητοσκο΄πηση βουλευτω
τους ει΄ναι ενε΄ργειες απαρα΄δεκτες σε κα΄θε περι΄πτωση, πολυ΄ περισσο΄τερο ο΄ταν διαπρα΄ττονται απο΄ συνα΄δελφο
βουλευτη΄.
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Προ΄κειται για µεθο΄δους που θυµι΄ζουν α΄λλες εποχε΄ς και α΄λλους το΄πους.
Όταν κα΄νουµε λο΄γο για προ΄τυπα συµπεριφορα΄ς στο Σω΄µα, µια σηµαντικη΄ παρα΄µετρος των προτυ΄πων αυτω΄ν
ει΄ναι ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο συµπεριφερο΄µαστε ο ΄ενας προς τον α΄λλο. Το Κοινοβου΄λιο αυτο΄ υπερα΄σπιζε
΄ µατα ο΄σων διατυπω΄νουν καταγγελι΄ες, αλλα΄ προσδοκου΄µε επι΄σης απο΄ τους καταγγε΄λλοανε΄καθεν τα δικαιω
ντες να εξαντλου΄ν τις κατα΄λληλες και ορθε΄ς διαδικασι΄ες. Στην προκειµε΄νη περι΄πτωση µου φαι΄νεται ο΄τι δεν
΄εγινε καµια΄ προσπα΄θεια να ακολουθηθου΄ν οι κανονικε΄ς διαδικασι΄ες του Σω΄µατος, οι οποι΄ες παρακα΄µφθηκαν
σε µια χονδροειδη΄ προσπα΄θεια µεγιστοποι΄ησης της προσωπικη΄ς προβολη΄ς.
΄ σεις τις οποι΄ες θι΄γει θα εξεταστου΄ν µε
Στον κ. Martin θα απαντη΄σω λεπτοµερω΄ς. Οι συγκεκριµε΄νες περιπτω
΄ ν και οµα΄δων. Θα η΄θελα ο΄µως να επαναλα΄βω ο΄τι, µε βα΄ση τα
τη συνεργασι΄α των εµπλεκο΄µενων βουλευτω
ο΄σα µου ΄εχει στει΄λει, δεν υπα΄ρχει κανε΄να απολυ΄τως στοιχει΄ο που να στηρι΄ζει τους ισχυρισµου΄ς του για
΄ σω δηµο΄σια τη βαθια΄ προσωπικη΄ µου αποδοατασθαλι΄ες η΄ παραβι΄αση του Κανονισµου΄. Θα η΄θελα να δηλω
κιµασι΄α για τις µεθο΄δους που χρησιµοποι΄ησε ο αξιο΄τιµος συνα΄δελφο΄ς µας.
Παρεµβαι΄νει ο Hans-Peter Martin για προσωπικο΄ ζη΄τηµα στη συνε΄χεια αυτη΄ς της ανακοι΄νωσης.
∆εδοµε΄νου ο΄τι πολλοι΄ βουλευτε΄ς επιθυµου΄ν να παρε΄µβουν, ο Προ΄εδρος επισηµαι΄νει ο΄τι δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
διεξαχθει΄ συζη΄τηση επι΄ του θε΄µατος λο΄γω του ιδιαι΄τερου φο΄ρτου της ω΄ρας των ψηφοφοριω΄ν.
΄ νει τον Προ΄εδρο για την υποστη΄ριξη της οµα΄δας PSE.
Παρεµβαι΄νει ο Enrique Barón Crespo ο οποι΄ος διαβεβαιω

΄ν
8. Ώρα των ψηφοφοριω
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω΄ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω΄ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν
κατα΄ τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.

8.1. Χρονοδια΄γραµµα των συνο΄δων του ΕΚ 2005 (ψηφοφορι΄α)
Χρονοδια΄γραµµα των περιο΄δων συνο΄δου για το 2005: βλ. προτα΄σεις της ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων (σηµει΄ο 8
των Συνοπτικω΄ν Πρακτικω΄ν της 19.04.2004)
Ψηφοφορι΄α
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)
Το χρονοδια΄γραµµα των περιο΄δων συνο΄δου για το 2005 καθορι΄ζεται ως εξη΄ς:
απο΄
στις
απο΄
απο΄
απο΄
στις
απο΄
στις
απο΄
στις
απο΄
απο΄
απο΄
στις
απο΄
απο΄
στις
απο΄

10 ΄εως 13 Ιανουαρι΄ου
26 και 27 Ιανουαρι΄ου
21 ΄εως 24 Φεβρουαρι΄ου
7 ΄εως 10 Μαρτι΄ου
11 ΄εως 14 Απριλι΄ου
27 και 28 Απριλι΄ου
9 ΄εως 12 Μαι΅ου
25 και 26 Μαι΅ου
6 ΄εως 9 Ιουνι΄ου
22 και 23 Ιουνι΄ου
4 ΄εως 7 Ιουλι΄ου
5 ΄εως 8 Σεπτεµβρι΄ου
26 ΄εως 29 Σεπτεµβρι΄ου
12 και 13 Οκτωβρι΄ου
24 ΄εως 27 Οκτωβρι΄ου
14 ΄εως 17 Νοεµβρι΄ου
30 Νοεµβρι΄ου και 1 ∆εκεµβρι΄ου
12 ΄εως 15 ∆εκεµβρι΄ου

Ο Charles Tannock διαµαρτυ΄ρεται για το γεγονο΄ς ο΄τι µια τροπολογι΄α που υποβλη΄θηκε απο΄ την αντιπροσωπει΄α
του µε στο΄χο να καταργηθου΄ν οι συ΄νοδοι στο Στρασβου΄ργο κηρυ΄χθηκε απαρα΄δεκτη. Εκτιµα΄ ο΄τι το θε΄µα θα
πρε΄πει να παραπεµφθει΄ στο ∆ικαστη΄ριο.
Ο Avril Doyle παρεµβαι΄νει επι΄ της τροπολογι΄ας 2.

30.4.2004

30.4.2004
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8.2. Συµφωνι΄α ΕΚ/ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των
΄ ν (αι΄τηση γνωµοδο΄τησης προς το ∆ικαστη΄ριο) (ψηφοφορι΄α)
επιβατω
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες ψηφοφορι΄ας: Παρα΄ρτηµα 1, σηµει΄ο 2)
Ο Προ΄εδρος υπενθυµι΄ζει ο΄τι δια΄βασε τη ∆ευτε΄ρα µια επιστολη΄ του Προε΄δρου της επιτροπη΄ς JURI που συνιστα΄ να
΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του
ζητηθει΄ η γνωµοδο΄τηση του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη µιας συµφωνι΄ας ανα΄µεσα στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες της
΄ ν απο΄ τους
Αµερικη΄ς σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α και τη διαβι΄βαση των καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των επιβατω
αεροµεταφορει΄ς προς το Υπουργει΄ο Εσωτερικη΄ς Ασφα΄λειας, Υπηρεσι΄α Τελωνει΄ων και Προστασι΄ας των Συνο΄ρων
των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν, και ο΄τι ο Frits Bolkestein και ο Christopher Patten επεξη΄γησαν την προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το θε΄µα (σηµει΄ο 15 των Συνοπτικω΄ν Πρακτικω΄ν της 19.04.2004 και σηµει΄ο 28 των
Συνοπτικω΄ν Πρακτικω΄ν της 20.04.2004).
Παρεµβαι΄νουν οι Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς), Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Anna Terrón i Cusí, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Klaus-Heiner Lehne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Marco Cappato, µη εγγεγραµµε΄νος, και
Johanna L.A. Boogerd-Quaak, εισηγητη΄ς.
Ο Προ΄εδρος θε΄τει στη κρι΄ση του Σω΄µατος το ερω΄τηµα κατα΄ πο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο να υποβληθει΄ επι΄σηµη αι΄τηση
γνωµοδο΄τησης στο ∆ικαστη΄ριο σχετικα΄ µε τη συµβατο΄τητα της συµφωνι΄ας µε τις διατα΄ξεις των Συνθηκω΄ν.
Με ΗΨ (276 υπε΄ρ, 260 κατα΄, 13 αποχε΄ς), το Κοινοβου΄λιο εγκρι΄νει την υποβολη΄ της αι΄τησης γνωµοδο΄τησης
προς το ∆ικαστη΄ριο.
Παρεµβαι΄νει ο Graham R. Watson.

9. Υποδοχη΄
Ο Προ΄εδρος καλωσορι΄ζει, εξ ονο΄µατος του Σω΄µατος, µαι αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου της Ρουα΄ντα που
λαµβα΄νει θε΄ση στο θεωρει΄ο των επιση΄µων.

΄ ν (συνε΄χεια)
10. Ώρα των ψηφοφοριω
10.1. Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης (απο΄φαση σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α ψηφοφορι΄ας)
Έκθεση Johanna L.A. Boogerd-Quaak  A5-0230/2004
΄ νει ο΄τι ΄εχουν κατατεθει΄ 338 τροπολογι΄ες στην ΄εκθεση αυτη΄ και ο΄τι διαβιβα΄σθηκαν στην
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
αρµο΄δια υπηρεσι΄α για τις ψηφοφορι΄ες 51 σελι΄δες αιτη΄σεων για ονοµαστικε΄ς ψηφοφορι΄ες, ψηφοφορι΄ες κατα΄
τµη΄µατα και χωριστε΄ς ψηφοφορι΄ες. Η υπηρεσι΄α αυτη΄ δεν µπο΄ρεσε υπο΄ τις συνθη΄κες αυτε΄ς να ετοιµα΄σει την
ψηφοφορι΄α αυτη΄ για τη σηµερινη΄ ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν.
Αναφερο΄µενος στην ερµηνει΄α του α΄ρθρου 19, παρα΄γραφος 1 του α΄ρθρου 130 του Κανονισµου΄, και αναγνωρι΄ζοντας στις πολιτικε΄ς οµα΄δες το δικαι΄ωµα να καταθε΄τουν αιτη΄σεις συ΄µφωνες µε τις διατα΄ξεις του Κανονισµου΄, ο
Προ΄εδρος υποβα΄λλει την ακο΄λουθη προ΄ταση:
*

η ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄ αυ΄ριο στις 12 το µεσηµε΄ρι,

*

θα επιτραπει΄ κανονικη΄ ψηφοφορι΄α επι΄ των τροπολογιω΄ν αλλα΄ ο΄χι ψηφοφορι΄ες κατα΄ τµη΄µατα και ψηφοφορι΄ες
µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση,

*

΄ ν παραγρα΄φων της προ΄τασης ψηφι΄σµαθα επιτραπου΄ν οι αιτη΄σεις ψηφοφορι΄ας κατα΄ τµη΄µατα επι΄ των αρχικω
΄ ς και µι΄α µο΄νο ψηφοφορι΄α ονοµαστικη΄ς κλη΄σης ανα΄ παρα΄γραφο, συ΄µφωνα µε τα στοιχει΄α που
τος, καθω
΄εδωσαν οι πολιτικε΄ς οµα΄δες.

Σε περι΄πτωση που το Σω΄µα απορρι΄ψει την προ΄ταση αυτη΄, η ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄ βα΄σει του α΄ρθρου 130,
παρα΄γραφος 3 του Κανονισµου΄, δηλαδη΄ θα τεθει΄ η προ΄ταση σε ψηφοφορι΄α το αρχικο΄ κει΄µενο της ΄εκθεσης ανα΄
παρα΄γραφο.
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Παρεµβαι΄νουν σχετικα΄ µε την προ΄ταση αυτοι΄ οι: Enrique Barón Crespo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Giuseppe Di Lello Finuoli, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας GUE/NGL, Cristiana Muscardini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (εισηγη΄τρια) και Jorge Salvador Hernández Mollar, προ΄εδρος της επιτροπη΄ς LIBE.
Με ΟΚ (Προ΄εδρος) (214 υπε΄ρ, 294 κατα΄, 15 αποχε΄ς) το Κοινοβου΄λιο απορρι΄πτει την προ΄ταση.
΄ ς συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 30, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄.
Η ψηφοφορι΄α θα διεξαχθει΄ συνεπω
Παρεµβαι΄νουν οι: Johannes (Hannes) Swoboda σχετικα΄ µε το ωρα΄ριο της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης, ο Jorge Salvador Hernández Mollar για προσωπικο΄ ζη΄τηµα σε συνε΄χεια της παρε΄µβασης του Enrique Barón Crespo, που ει΄πε
΄ νει ο΄τι ει΄ναι
ο΄τι ορισµε΄να ΄εγγραφα ει΄χαν εξαφανιστει΄ στην επιτροπη΄ LIBE, ο Enrique Barón Crespo που δηλω
προ΄θυµος να παρα΄σχει πληροφορι΄ες στο Προεδρει΄ο για το θε΄µα αυτο΄ (Ο Προ΄εδρος του ζητει΄, ΄εως το τε΄λος της
΄ σει τα λεγο΄µενα΄ του ει΄τε να τα ανακαλε΄σει), Jorge Salvador Herπαρου΄σας περιο΄δου συνο΄δου, ει΄τε να τεκµηριω
nández Mollar, Guido Podestà και José Ribeiro e Castro, οι δυ΄ο τελευται΄οι σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α της
ψηφοφορι΄ας.
Ο José Ribeiro e Castro ζητει΄ εξα΄λλου, βα΄σει του α΄ρθρου 144 του Κανονισµου΄, την αναποµπη΄ της ΄εκθεσης στην
επιτροπη΄. Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι ΄εχει τη δυνατο΄τητα, βα΄σει των διατα΄ξεων του α΄ρθρου αυτου΄, να παρουσια΄σει το αι΄τηµα αυτο΄ την ω΄ρα της ψηφοφορι΄ας.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Guido PODESTÀ
Αντιπροε΄δρου

΄ των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I (α΄ρθρο 110α
10.2. Οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα
του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη
θε΄σπιση κοινω΄ν κανο΄νων για ορισµε΄νες οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγο[COM(2004)47  C5-0055/2004  2004/0017(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
ρα΄ς.
Εισηγητη΄ς: Giuseppe Gargani (A5-0250/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0310)

΄ ν υδα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I (α΄ρθρο 110α του Κανο10.3. Ιχθει΄ς των γλυκω
νισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της ποιο΄τητος
΄ σεως για τη διατη΄ρηση της ζωη΄ς των ιχθυ΄ων (κωδιτων γλυκω΄ν υδα΄των που ΄εχουν ανα΄γκη προστασι΄ας η΄ βελτιω
΄ ν Θεµα΄των
κοποιηµε΄νη ΄εκδοση) [COM(2004)19  C5-0038/2004  2004/0002(COD)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Εισηγητη΄ς: Giuseppe Gargani (A5-0252/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0311)
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν που χρη10.4. Μηχανοκι΄νητα οχη΄µατα (συµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
σιµοποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄) *** (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄)
(ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για
το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω΄πη περι΄ οµοιο΄µορφων
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για τη συµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται στον
τεχνικω
εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄ ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των [5049/2004  C5-0106/2004 
2003/0247(AVC)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Luis Berenguer Fuster (A5-0238/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0312)

10.5. Προστασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης ***
(α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω΄πη, περι΄ οµοιο΄µορφων
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για την προστασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης
τεχνικω
[5048/2004  C5-0105/2004  2003/0248(AVC)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας
και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Luis Berenguer Fuster (A5-0240/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0313)

΄ ν επισω
΄ τρων (θο΄ρυβος κυ΄λισης) *** (α΄ρθρο 110α του
10.6. Έγκριση τυ΄που ελαστικω
Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Συ΄σταση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω΄πη, περι΄ οµοιο΄µορφων
΄ ν σχετικα΄ µε την ΄εγκριση τυ΄που ελαστικω
΄ ν επισω
΄ τρων, ο΄σον αφορα΄ το θο΄ρυβο κυ΄λισης [5047/2004
προδιαγραφω
 C5-0107/2004  2003/0254(AVC)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Luis Berenguer Fuster (A5-0239/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0314)
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10.7. Επανεξαγωγη΄ και εκ νε΄ου αποστολη΄ των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το
΄ ς εφοδιασµου΄ * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
ειδικο΄ καθεστω
΄ ν (ΕΚ)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την τροποποι΄ηση των κανονισµω
αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 για τους ο΄ρους επανεξαγωγη΄ς και εκ νε΄ου
αποστολη΄ς των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το ειδικο΄ καθεστω΄ς εφοδιασµου΄ [COM(2004)155 
C5-0129/2004  2004/0051(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: Joseph Daul (A5-0231/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0315)

΄ ν µεταξυ΄ συνδεδεµε΄νων εταιριω
΄ ν διαφορετικω
΄ ν κρα10.8. Πληρωµε΄ς το΄κων και τελω
΄ ν µελω
΄ ν * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
τω
Έκθεση σχετικα΄ µε προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/49/ΕΚ µε στο΄χο να
προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς περι΄οδοι για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄ συστη΄µατος
΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες
φορολο΄γησης των πληρωµω΄ν που αφορου΄ν το΄κους και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν [COM(2004)243  C5-0187/2004  2004/0076(CNS)]  Επιτροπη΄
εταιρι΄ες διαφορετικω
Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0276/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0316)

10.9. Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α ***I (α΄ρθρο 110α του
Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Ευρωπαϊκο΄
Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α [COM(2003)763  C5-0622/2003  2003/0293(COD)] 
Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (A5-0241/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0317)

10.10. Συ΄µβαση-πλαι΄σιο της ΠΟΥ για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος * (α΄ρθρο
110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη της συ΄µβασης-πλαισι΄ου της
Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος [COM(2003)807  C5-0028/2004 
2003/0316(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Jules Maaten (A5-0226/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0318)

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν, κρε΄µα κα΄στανου * (α΄ρθρο 110α
10.11. Μαρµελα΄δες, ζελε΄, µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2001/113/ΕΚ που
΄ ν καθω
΄ ς και την κρε΄µα κα΄στανου που προορι΄αφορα΄ τις µαρµελα΄δες, τα ζελε΄ και τις µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
΄ που [COM(2004)151  C5-0128/2004  2004/0052(CNS)]  Επιτροπη΄
ζονται για τη διατροφη΄ του ανθρω
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Caroline F. Jackson (A5-0251/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 12)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0319)

10.12. Απαλλαγη΄ 2002 (Αποκεντρωµε΄νοι οργανισµοι΄) (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄)
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τις απαλλαγε΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002:
1. Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης
[C5-0632/2003  2003/2242(DEC)]
2. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α
[C5-0636/2003  2003/2246(DEC)]
3. Ευρωπαϊκος Οργανισµο΄ς Περιβα΄λλοντος
[C5-0635/2003  2003/2245(DEC)]
΄ ν Προϊο΄ντων
4. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Αξιολο΄γησης των Φαρµακευτικω
[C5-0638/2003  2003/2255(DEC)]
5. Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
[C5-0637/2003  2003/2247(DEC)]
6. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης
[C5-0630/2003  2003/2240(DEC)]
7. Eurojust
[C5-0662/2003  2003/2256(DEC)]
8. Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης
[C5-0641/2003  2003/2259(DEC)]
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας
9. Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα για τη βελτι΄ωση των συνθηκω
[C5-0631/2003  2003/2241(DEC)]
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας
10. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
[C5-0634/2003  2003/2244(DEC)]
11. Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας
[C5-0633/2003  2003/2243(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Jan Mulder (A5-0212/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 13)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νονται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0320 ε΄ως P5_TA(2004)0330)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νονται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0320 ε΄ως P5_TA(2004)0330)

10.13. Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002
[C5-0646/2003  2003/2218(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Heide Rühle (A5-0201/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 14)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0331)
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C 104 E/422

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

΄ ν ***II (ψηφοφορι΄α)
10.14. Ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
Συ΄σταση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση αριθ. 1692/96/ΕΚ περι΄ των κοινοτικω΄ν προ΄ ν για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω΄ν [5762/1/2004  C5-0184/2004 
σανατολισµω
΄ ν και Τουρισµου΄.
2001/0229(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγητη΄ς: Philip Charles Bradbourn (A5-0278/2004)
(Απαιτει΄ται ειδικη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 15)
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κρι΄νεται εγκριθει΄σα (P5_TA(2004)0332)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο Georg Jarzembowski επιση΄µανε ΄ενα λα΄θος στη γερµανικη΄ απο΄δοση της κοινη΄ς θε΄σης.

΄ ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης (κοινοτικε΄ς
10.15. ∆ια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ερευνες) ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροπο΄ ν σχετικα΄ µε
ποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλι΄ου για τη διοργα΄νωση κοινοτικω΄ν ερευνω
τη δια΄ρθρωση των γεωργικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης [COM(2003)605  C5-0477/2003 
΄ ν.
2003/0234(COD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Reimer Böge (A5-0194/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 16)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0333)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0333)

10.16. Χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE)
[COM(2003)667  C5-0527/2003  2003/0260(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Caroline F. Jackson (A5-0137/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 17)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0334)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0334)
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10.17. Συµφωνι΄α ΕΚ/ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των
΄ ν * (ψηφοφορι΄α)
επιβατω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη µιας συµφωνι΄ας ανα΄µεσα στην
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες της Αµερικη΄ς σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α και τη διαβι΄βαση
΄ ν απο΄ τους αεροµεταφορει΄ς προς το Υπουργει΄ο Εσωτερικη΄ς Ασφα΄των καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των επιβατω
΄ ν [COM(2004)190 
λειας, Υπηρεσι΄α Τελωνει΄ων και Προστασι΄ας των Συνο΄ρων των Ηνωµε΄νων Πολιτειω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
C5-0162/2004  2004/0064(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 18)
Johanna L.A. Boogerd-Quaak, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, ζητει΄ βα΄σει του α΄ρθρου 144, παρα΄γραφος 1,
΄ σει
του Κανονισµου΄, την αναποµπη΄ της ΄εκθεσης στην επιτροπη΄, ω΄στε να αφεθει΄ ο χρο΄νος στο ∆ικαστη΄ριο να εκδω
τη γνωµοδο΄τηση΄ του (βλε΄πε σηµει΄ο 8.2 των παρο΄ντων ΣΠ). Παρεµβαι΄νουν επι΄ της αι΄τησης αυτη΄ς οι: Graham R.
Watson και Jorge Salvador Hernández Mollar, Προ΄εδρος της επιτροπη΄ς LIBE.
Με ΗΨ (299 υπε΄ρ, 218 κατα΄, 6 αποχε΄ς), το Σω΄µα εγκρι΄νει το αι΄τηµα.

΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των
10.18. Συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν * (ψηφοφορι΄α)
χωρω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση υποχρε΄ωσης για τις αρµο΄διες
΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων
αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν να προβαι΄νουν σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
΄ ν συνο΄ρων των κρατω΄ν µελω΄ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄
τρι΄των χωρω
αυτο΄ της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου [COM(2003)664 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και
C5-0580/2003  2003/0258(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Roberta Angelilli (A5-0229/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 19)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0335)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0335)

΄ ν και Τοξικοµανι΄ας * (ψηφο10.19. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄α)
φορι
΄ν
Έκθεση Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
και Τοξικοµανι΄ας (Αναδιατυ΄πωση) [COM(2003)808  C5-0060/2004  2003/0311(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω΄ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Ozan Ceyhun (A5-0248/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 20)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0336)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0336)
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10.20. Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα ΙΙΙ του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Επιτροπη΄) [SEC(2003)1104  C5-0564/2003  2003/2210(DEC)] 
Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Juan José Bayona de Perogordo (A5-0200/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 21)
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0337)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0337)
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0337

10.21. Απαλλαγη΄ 2002: 6ο, 7ο και 8ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του
΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄τπυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 [COM(2003)475 
C5-0496/2003  2003/2189(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Jonas Sjöstedt (A5-0183/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 22)
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0338)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0338)
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0338)

10.22. Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µατα II, IV, V, VI, VII και VIII του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
1. Τµη΄µα II, Συµβου΄λιο,
2. Τµη΄µα IV, ∆ικαστη΄ριο
3. Τµη΄µα V, Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
4. Τµη΄µα VI, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
΄ν
5. Τµη΄µα VII, Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄
΄
6. Τµηµα VIII, ∆ιαµεσολαβητης
[I5-0034/2004  C5-0088/2004  2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC),
2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Gabriele Stauner (A5-0228/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 23)
Τµη΄µα II, Συµβου΄λιο
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0339)
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0339)
Τµη΄µα IV, ∆ικαστη΄ριο
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0340)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0340)
Τµη΄µα V, Ελεγκτικο΄ Συνε΄δρειο
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0341)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0341)
Τµη΄µα VI, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0342)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0342)
Τµη΄µα VII, Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0343)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0343)
Τµη΄µα VIII, Ευρωπαι΄ος ∆ιαµεσολαβητη΄ς
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0344)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0344)

10.23. Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα Ι του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
Τµη΄µα I  Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο [I5-0034/2004  C5-0088/2004  2003/2211(DEC)]  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Michiel van Hulten (A5-0218/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 24)
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0345)
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0345)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
'

Jean-Louis Bourlanges και Michiel van Hulten, εισηγητη΄ς,

'

Freddy Blak και Helmut Kuhne που επισηµαι΄νουν ο΄τι µε την ΄εγκριση της τροπολογι΄ας 44 καταπι΄πτουν οι
τροπολογι΄ες 29 ΄εως 32,

'

Markus Ferber και Hans-Peter Martin επι΄ της παρε΄µβασης του τελευται΄ου,

'

Michiel van Hulten επι΄ του αποτελε΄σµατος της ψηφοφορι΄ας.

10.24. Εταιρικο΄ δι΄καιο, εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο: Εκσυγχρονισµο΄ς του εταιρικου΄ δικαι΄ου και ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση ' Προ΄γραµµα για την επι΄τευξη προο΄δου [COM(2003)284  C5-0378/2003  2003/2150(INI)]  Επιτροπη΄ Νοµι΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
κω
Εισηγη΄τρια: Fiorella Ghilardotti (A5-0253/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 25)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0346)
*
*

*

Παρεµβαι΄νουν οι Richard A. Balfe που ζητει΄ να διακοπου΄ν στο σηµει΄ο αυτο΄ οι ψηφοφορι΄ες, και Jacques F. Poos
που ζητει΄ να τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α τουλα΄χιστον το ψη΄φισµα για την Κυ΄προ (B5-0188/2004).
΄ ρα των ψηφοφοριω΄ν.
Με ΗΨ (210 υπε΄ρ, 257 κατα΄, 13 αποχε΄ς), το Σω΄µα αποφασι΄ζει να συνεχι΄σει την ω
Ο Προ΄εδρος αποφασι΄ζει να θε΄σει σε ψηφοφορι΄α στο σηµει΄ο αυτο΄ το ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την Κυ΄προ.

10.25. Κυ΄προς (ψηφοφορι΄α)
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0188/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 26)
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0347)

΄ ρος πληρωµω
΄ ν (ψηφοφορι΄α)
10.26. Ενιαι΄ος χω
΄ ρο πληρωµω΄ν [2003/2101(INI)]  Επιτροπη΄ ΟικονοµιΈκθεση σχετικα΄ µε το νοµικο΄ πλαι΄σιο για ΄εναν ενιαι΄ο χω
κη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Alexander Radwan (A5-0192/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 27)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0348)
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10.27. Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετκα΄ µε
΄ ντας στην συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς
την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων  Οικοδοµω
[COM(2003)302  C5-0550/2003  2003/2221(INI)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Anders Wijkman (A5-0261/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 28)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0349)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Ο εισηγητη΄ς παρουσια΄ζει 2 προφορικε΄ς τροπολογι΄ες.

10.28. Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα [2003/2235(INI)]  Προσωρινη΄ επιτροπη΄ για τη
βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα.
Εισηγητη΄ς: Dirk Sterckx (A5-0257/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 29)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0350)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Georg Jarzembowski, που παρεµβαι΄νει πριν απο΄ την ψηφοφορι΄α για να ζητη΄σει να τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α
τουλα΄χιστον το σηµει΄ο αυτο΄,



Michael Cashman και Dana Rosemary Scallon σχετικα΄ µε τον κατα΄λογο ψηφοφοριω΄ν,



Daniel Varela Suanzes-Carpegna που επισηµαι΄νει ο΄τι ισχυ΄ει η αγγλικη΄ απο΄δοση της τροπολογι΄ας 2.

11. Ηµερη΄σια δια΄ταξη
΄ νει ο΄τι δεδοµε΄νου του ο΄γκου των ψηφοφοριω΄ν η αυριανη΄ συνεδρι΄αση θα αρχι΄σει στις 9 π.µ.
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
΄ ρα των ψηφοφοριω
΄ ν θα αρχι΄σει στις 11π.µ. και θα περιλαµβα΄νει τα σηµει΄α που ει΄χαν
και ο΄χι στις 10 π.µ., η δε ω
΄ ν αλλα΄, λο΄γω ΄ελλειψης χρο΄νου, δεν τε΄θηκαν σε ψηφοφορι΄α.
εγγραφει΄ στη σηµερινη΄ ω΄ρα των ψηφοφοριω

12. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρι΄ζονται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.
Προφορικε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση: Έκθεση Bradbourn A5-0278/2004


Jean-Maurice Dehousse, Sebastiano (Nello) Musumeci

Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: Κυ΄προς  B5-0188/2004


Georges Berthu
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Έκθεση Michiel van Hulten  A5-0218/2004


Jean-Maurice Dehousse

Έκθεση Sterckx  A5-0257/2004


Peter Pex

΄ σεις ψη΄φου
13. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση: Bradbourn  A5-0278/2004


τροπολογι΄α 2
υπε΄ρ: Marialiese Flemming, Ursula Stenzel



τροπολογι΄α 3
υπε΄ρ: Giovanni Procacci, Giorgio Napolitano

Έκθεση Caroline F. Jackson  A5-0137/2004


τροπολογι΄α 9
κατα΄: Karin Riis-Jørgensen

Έκθεση Juan José Bayona de Perogordo  A5-0200/2004


προ΄ταση απο΄φασης (απαλλαγη΄)
κατα΄: Inger Schörling, Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage, Graham H. Booth



παρα΄γραφος 13, 4η παυ΄λα
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 11
κατα΄: Pervenche Berès

Έκθεση Michiel van Hulten  A5-0218/2004


τροπολογι΄α 2/αναθ.
υπε΄ρ: Torben Lund, Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Ewa Hedkvist Petersen



τροπολογι΄α 3/αναθ. και 6 (ταυτο΄σηµες)
υπε΄ρ: Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Eija-Riitta Anneli Korhola, Colette Flesch
κατα΄: Dana Rosemary Scallon, Glyn Ford



τροπολογι΄α 4/αναθ.
υπε΄ρ: Lone Dybkjær, Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Richard Corbett
κατα΄: Jacqueline Rousseaux, Dana Rosemary Scallon



τροπολογι΄α 16
υπε΄ρ: Françoise de Veyrinas, Feleknas Uca
κατα΄: Inger Schörling, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olga Zrihen, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας



τροπολογι΄α 17
κατα΄: Sylvia-Yvonne Kaufmann



τροπολογι΄α 18
κατα΄: Piia-Noora Kauppi



τροπολογι΄α 19
κατα΄: Jean Lambert, Sylvia-Yvonne Kaufmann



τροπολογι΄α 20
κατα΄: Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bob van den Bos



τροπολογι΄α 33
κατα΄: Dana Rosemary Scallon
αποχη΄: Olga Zrihen
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τροπολογι΄α 34, 1ο µε΄ρος
κατα΄: Dana Rosemary Scallon



τροπολογι΄α 35
υπε΄ρ: Eija-Riitta Anneli Korhola
κατα΄: Colette Flesch, Dana Rosemary Scallon
αποχη΄: Olga Zrihen, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας



τροπολογι΄α 39
υπε΄ρ: Alexander Radwan, Seán Ó Neachtain, Liam Hyland, Richard A. Balfe, Joachim Wuermeling,
Christian Foldberg Rovsing
κατα΄: Paul Rübig, Dana Rosemary Scallon
αποχη΄: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 40
υπε΄ρ: Paul Rübig, Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Descamps, Gérard M.J. Deprez, Christine De
Veyrac, Véronique De Keyser, Joachim Wuermeling
κατα΄: Dana Rosemary Scallon



τροπολογι΄α 44
υπε΄ρ: Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Margrietus J. van den Berg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl,
Joachim Wuermeling
κατα΄: Bárbara Dührkop Dührkop, Paul Rübig, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Torben Lund, Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, Karl-Heinz Florenz,
Bill Newton Dunn

Έκθεση Fiorella Ghilardotti  A5-0253/2004


παρα΄γραφος 21
υπε΄ρ: Francesco Fiori
αποχη΄: Caroline Lucas

Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: Κυ΄προς  B5-0188/2004


παρα΄γραφος 2
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud, Alexander Radwan, Inger Schörling
κατα΄: Lennart Sacrédeus



τροπολογι΄α 4
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 6
κατα΄: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α15
κατα΄: Marie-Françoise Garaud, Seán Ó Neachtain, Othmar Karas, Elisabeth Schroedter



παρα΄γραφος 11
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud, Othmar Karas, Elisabeth Schroedter
κατα΄: Marianne Eriksson



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Seán Ó Neachtain
αποχη΄: Marie-Françoise Garaud, Anders Wijkman

Έκθεση Anders Wijkman  A5-0261/2004


τροπολογι΄α 7
υπε΄ρ: Othmar Karas



τροπολογι΄α 13
κατα΄: Othmar Karas



τροπολογι΄α 15
υπε΄ρ: Glyn Ford, Arlene McCarthy
κατα΄: Othmar Karas
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τροπολογι΄α 19
κατα΄: Othmar Karas



τροπολογι΄α 24
υπε΄ρ: Othmar Karas



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Othmar Karas, Christine De Veyrac
κατα΄: Peder Wachtmeister

Έκθεση Dirk Sterckx  A5-0257/2004


τροπολογι΄α 1, 2ο µε΄ρος
υπε΄ρ: Cristina García-Orcoyen Tormo, María del Pilar Ayuso González
κατα΄: Rosa M. Díez González



τροπολογι΄α 3
υπε΄ρ: Marianne L.P. Thyssen, Fodé Sylla, Íñigo Méndez de Vigo
κατα΄: Marie-Françoise Garaud, Carlos Carnero González, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Εµµανουη΄λ Μαστορα΄κης



τροπολογι΄α 4
υπε΄ρ: Dominique F.C. Souchet, Georges Berthu, José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez
de Vigo, Marcelino Oreja Arburúa



τροπολογι΄α 5
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo



τροπολογι΄α 9, 2ο µε΄ρος
υπε΄ρ: Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Cristina García-Orcoyen Tormo



τροπολογι΄α 10
υπε΄ρ: Elizabeth Montfort
κατα΄: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 11
υπε΄ρ: Marianne L.P. Thyssen



τροπολογι΄α 12
υπε΄ρ: Marianne L.P. Thyssen, Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador
Garriga Polledo, Cristina García-Orcoyen Tormo



τροπολογι΄α 13
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo
κατα΄: Astrid Thors



τροπολογι΄α 14
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo



τροπολογι΄α 16
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo
κατα΄: Dana Rosemary Scallon



τροπολογι΄α 18
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo
κατα΄: Astrid Thors



τροπολογι΄α 19
υπε΄ρ: Astrid Thors



τροπολογι΄α 21
υπε΄ρ: Fodé Sylla, José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Cristina García-Orcoyen Tormo



παρα΄γραφος 39
υπε΄ρ: Reino Paasilinna, Astrid Thors, Manuel Pérez Álvarez
κατα΄: Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez Álvarez, José Vila Abelló
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παρα΄γραφος 50, 1ο µε΄ρος
υπε΄ρ: María Antonia Avilés Perea
κατα΄:Yasmine Boudjenah, María del Pilar Ayuso González, Theresa Zabell



παρα΄γραφος 50, 2ο µε΄ρος
κατα΄: María del Pilar Ayuso González, Theresa Zabell



αιτιολογικη΄ σκε΄ψη ΙΑ
υπε΄ρ: Nikolaos Chountis
κατα΄: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo



παρα΄γραφος 7, 2ο µε΄ρος
υπε΄ρ: José Manuel García-Margallo y Marfil

Οι Arlette Laguiller, Armonia Bordes και Chantal Cauquil η΄ταν παρου΄σες αλλα΄ δεν συµµετει΄χαν στην ψηφοφορι΄α επι΄ της εκθε΄σεως A5-0218/2004.
΄ νει ο΄τι δεν συµµετε΄σχε σε ο΄λες τις ψηφοφορι΄ες.
Ο Bruno Gollnisch δηλω
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 2.55 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 3 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: James L.C. PROVAN
Αντιπροε΄δρου

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
14. Έγκριση των Συνοπτικω
Η Ilka Schröder γνωστοποιει΄ ο΄τι η΄ταν παρου΄σα κατα΄ τη συνεδρι΄αση της 20 Απριλι΄ου 2004 αλλα΄ το ο΄νοµα΄ της
δεν περιε΄χεται στην κατα΄σταση παρο΄ντων.
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

15. Υποδοχη΄
Ο Προ΄εδρος καλωσορι΄ζει, εξ ονο΄µατος του Σω΄µατος τον κ. Αβραα΄µ Μπουργκ, τε΄ως προ΄εδρο της Κνεσε΄τ και τον
΄ ν της Παλαιστινιακη΄ς Αρχη΄ς, που λαµβα΄νουν θε΄ση στο
κ. Για΄σερ Άµπεντ Ρα΄µπο, τε΄ως υπουργο΄ Πληροφοριω
θεωρει΄ο των επιση΄µων.

16. ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις (συνε΄χεια της συζη΄τησης)
Παρεµβαι΄νουν οι Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Joost Lagendijk, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας Verts/ALE, Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Ward Beysen, µη εγγεγραµµε΄νος, James
E.M. Elles, Johannes (Hannes) Swoboda, Pierre Jonckheer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caroline
Lucas, Gerard Collins, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Philippe Morillon, Geoffrey Van Orden, Dick Roche
(Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) και Elmar Brok, Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς AFET.
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:
*

΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄Elmar Brok, εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ Εξωτερικω
λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ςσχετικα΄ µε την κατα΄σταση της ∆ιατλαντικη΄ς Εταιρικη΄ς Σχε΄σης τις παραµονε΄ς
της Συνο΄δου Κορυφη΄ς ΕΕ-ΗΠΑ στο ∆ουβλι΄νο στις 25/26 Ιουνι΄ου 2004 (B5-0185/2004)

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.
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17. Πακιστα΄ν (συζη΄τηση)
΄ σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς)
Κατα΄σταση στο Πακιστα΄ν (δηλω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν [8108/1999
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των
COM(1998)357  C5-0659/2001  1998/0199(CNS)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Elmar Brok (A5-0275/2004)
Οι Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) και Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νουν στις
΄ σεις.
δηλω
Ο Elmar Brok παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Sarah Ludford (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς LIBE), Ulla Margrethe Sandbæk,
(εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς DEVE), John Walls Cushnahan, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
και Johannes (Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE).

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Per Gahrton, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Glyn Ford, Jürgen Schröder, Catherine
Guy-Quint, Richard Howitt, Charles Tannock, Dick Roche και Christopher Patten.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.

΄ πινα δικαιω
΄ µατα στον κο΄σµο (2003), πολιτικη΄ της ΕΕ (συζη΄τηση)
18. Ανθρω
΄ µατα στον κο΄σµο το 2003 και την πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον
Έκθεση σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄τοµε΄α αυτο΄ [2003/2005(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Véronique De Keyser (A5-0270/2004)
Η Véronique De Keyser παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νουν οι Christopher Patten (µε΄λος της Επιτροπη΄ς), Dick Roche (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου), Michael
Gahler, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Richard Howitt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Bob van den Bos, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Matti Wuori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Ulla Margrethe Sandbæk,
εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Philip Claeys, µη εγγεγραµµε΄νος, Geoffrey Van Orden, Maj Britt Theorin,
Cecilia Malmström, Alain Krivine, Alima Boumediene-Thiery, Gianfranco Dell’Alba, Stockton, Giovanni
Claudio Fava, Jean-Thomas Nordmann, Nirj Deva και Michael Cashman.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Reino Paasilinna και Dick Roche.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.
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19. ∆ηµοκρατι΄α, κρα΄τος δικαι΄ου, σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των
΄ ν ελευθεριω
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες ***I (συζη΄τηση)
θεµελιωδω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄
τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων
συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη που συµβα΄λλουν στο γενικο΄ στο΄χο της ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµο΄ ς και του σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των θεµελιωδω
΄ν
κρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου καθω
΄ ν [COM(2003)639  C5-0507/2003  2003/0250(COD)]  Επιτροπη΄ Ανα΄πτυξης και Συνεργαελευθεριω
σι΄ας.
Εισηγητη΄ς: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004)
Παρεµβαι΄νει ο Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Ο Fernando Fernández Martín παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Edward H.C. McMillan-Scott, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Maj Britt Theorin, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Pasqualina Napoletano και Poul Nielson
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.

΄ πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 ***I
20. «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
΄
(συζητηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω΄πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 [COM(2003)700  C5-0548/2003 
2003/0274(COD)]  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Michel Rocard (A5-0148/2004)
Παρεµβαι΄νει η Viviane Reding (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Ο Michel Rocard παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Doris Pack, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Hélène Flautre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Roy Perry, Karin Junker, Ruth Hieronymi, José Vila
Abelló και Viviane Reding
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.

21. Ηµερη΄σια δια΄ταξη
Οι εκθε΄σεις Lechner (A5-0281/2004) και (A5-0282/2004) σχετικα΄ µε το αι΄τηµα του Umberto Bossi, πρω΄ην
΄ ν του, θα τεθου΄ν σε
βουλευτη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, για την υπερα΄σπιση των προνοµι΄ων και των ασυλιω
ψηφοφορι΄α κατα΄ την αυριανη΄ ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν.

΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των
22. Ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
(EUROPASS) ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα
΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των (EUROPASS) [COM(2003)796
ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
 C5-0648/2003  2003/0307(COD)]  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και
Αθλητισµου΄. Εισηγη΄τρια: Sabine Zissener (A5-0247/2004).
Εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Barbara Weiler, επιτροπη΄ EMPL
Παρεµβαι΄νει η Viviane Reding (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Η Sabine Zissener παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
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Παρεµβαι΄νουν οι Barbara Weiler (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς EMPL), Doris Pack, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, και Brian Crowley, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 7.05 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 9.05 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

23. Προ΄ταση µοµφη΄ς (συζη΄τηση)
Προ΄ταση µοµφη΄ς κατα΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 34, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄,
που υπε΄βαλαν οι William Abitbol, Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, Bent Hindrup Andersen, Roberta Angelilli,
Bastiaan Belder, Sergio Berlato, Jean-Louis Bernié, Georges Berthu, Roberto Felice Bigliardo, Freddy Blak,
Johannes (Hans) Blokland, Jens-Peter Bonde, Graham H. Booth, Yves Butel, Martin Callanan, Mogens N.J.
Camre, Marco Cappato, Isabelle Caullery, Paul Coûteaux, Thierry de La Perriere, Marianne Eriksson, Alain
Esclopé, Nigel Paul Farage, Pernille Frahm, Per Gahrton, Robert Goodwill, Gerhard Hager, Daniel J. Hannan, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Ole Krarup, Alain Krivine, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας, Hans Kronberger, Florence Kuntz, Caroline Lucas, Jean-Charles Marchiani, Hans-Peter Martin, Miquel Mayol i Raynal,
Patricia McKenna, Erik Meijer, Cristiana Muscardini, James Nicholson, Mauro Nobilia, Charles Pasqua, Ιωα΄ννης Πατα΄κης, Michel Raymond, Lennart Sacrédeus, Jean Saint-Josse, Ulla Margrethe Sandbæk, Michel-Ange
Scarbonchi, Herman Schmid, Inger Schörling, Esko Olavi Seppänen, Jonas Sjöstedt, Dominique F.C. Souchet, Francesco Enrico Speroni, David Sumberg, Nicole Thomas-Mauro, Jeffrey William Titford, Maurizio
Turco, Roseline Vachetta, Rijk van Dam, Alexandre Varaut και Theresa Villiers, κατα΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς (B5-0189/2004).
΄ νει ο΄τι οι Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo και Franz Turchi υπε΄γραψαν επι΄σης την
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
΄ στε ο τελικο΄ς αριθµο΄ς
προ΄ταση µοµφη΄ς και ο΄τι η Cristiana Muscardini απε΄συρε την υπογραφη΄ της, ΄ετσι ω
΄ ν να ει΄ναι 67.
υπογραφω
Παρεµβαι΄νουν οι Christopher Heaton-Harris, που συνυπογρα΄φει την προ΄ταση µοµφη΄ς, Viviane Reding (µε΄λος
της Επιτροπη΄ς), Françoise Grossetête, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Helmut Kuhne, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Pierre Jonckheer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας UEN, και Jens-Peter Bonde, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, που αναφε΄ρει επι΄σης πιε΄σεις που ασκη΄θηκαν
στους βουλευτε΄ς ω΄στε να µην υπογρα΄ψουν την προ΄ταση, και Georges Berthu, µη εγγεγραµµε΄νος.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Raimon OBIOLS i GERMÀ
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι María Antonia Avilés Perea, Pasqualina Napoletano, Per Gahrton, Roberta Angelilli,
William Abitbol και Mario Borghezio.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: κατα΄ την περι΄οδο συνο΄δου του Μαι΅ου 2004

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III  Ασφα΄λεια των κοινοτικω
΄ν
24. Ανα΄πτυξη των κοινοτικω
σιδηροδρο΄µων ***III  ∆ιαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄
συστη΄µατος ***III  Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων ***III (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου για την ανα΄πτυξη
των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων [PE-CONS 3641/2004  C5-0156/2004  2002/0025(COD)].
Εισηγητη΄ς: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)

30.4.2004

30.4.2004
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Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την ασφα΄λεια των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων, η οποι΄α τροποποιει΄ τη οδηγι΄α
95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις α΄δειες σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και την οδηγι΄α 2001/14/ΕΚ
΄ ν υποδοµω
΄ ν και τις χρεω
΄ σεις για τη χρη΄ση
σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ της χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµικω
΄ ς και µε την πιστοποι΄ηση ασφα΄λειας (οδηγι΄α για την ασφα΄λεια των σιδηροδρο΄σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς καθω
µων) [PE-CONS 3638/2004  C5-0153/2004  2002/0022(COD)].
Εισηγητη΄ς: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/48/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του
διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος [PE-CONS 3639/2004  C5-0154/2004 
2002/0023(COD)].
Εισηγη΄τρια: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Σιδηροδρο΄µων (κανονισµο΄ς για
τον Οργανισµο΄) [PE-CONS 3640/2004  C5-0155/2004  2002/0024(COD)].
Εισηγητη΄ς: Gilles Savary (A5-0244/2004)
Παρεµβαι΄νει η Viviane Reding (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Georg Jarzembowski παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0242/2004).
Samuli Pohjamo (αναπληρωτη΄ς εισηγητη΄ς) παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0245/2004).
Η Sylviane H. Ainardi παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0243/2004).
Ο Gilles Savary παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0244/2004).
Παρεµβαι΄νουν οι Charlotte Cederschiöld, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Gérard Caudron, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Luís Queiró, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας UEN, και Rijk van Dam, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Giorgio Lisi και Sérgio Ribeiro.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.

25. Μικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις 2001-2005 (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποι΄ησης της απο΄φασης 2000/819/ΕΚ σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ) (2001-2005) [COM(2003)758  C5-0628/2003 
2003/0292(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Paul Rübig (A5-0237/2004)
Παρεµβαι΄νει η Viviane Reding (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Paul Rübig παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Elizabeth Montfort, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, και Paul Rübig.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.
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΄ πη ***Ι (συζη΄τηση)
26. Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας
και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω΄πη [COM(2004)96  C5-0082/2004 
2004/0025(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: W.G. van Velzen (A5-0235/2004)
Ο W.G. van Velzen παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Viviane Reding (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νει η Neena Gill, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Πε΄µπτη στις 11 π.µ.

27. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 344.162/OJJE).

28. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 11.05 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

Alonso José Puerta
Αντιπρο΄εδρος

30.4.2004

30.4.2004
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis,
Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins,
Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den
Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher,
Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, BoumedieneThiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta,
Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio,
Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester,
Chountis, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie,
Cossutta, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De
Keyser, Dell’Alba, Della Vedova, Dell’Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva,
De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover,
Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui,
Elles, Eriksson, Esclopé, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández
Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming,
Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton,
Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de
Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase,
Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia,
Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux,
Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer,
Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine,
Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang,
Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese,
Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy,
McCartin, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann,
Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli,
Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis,
Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de
Vigo, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís
Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa,
Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson,
Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O’Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira,
Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez,
Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering,
Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro,
Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing,
Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries,
Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon,
Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt,
Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen,
Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet,
Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois,
Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock,
Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres
Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers,
Vinci, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo,
Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
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C 104 E/438

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

Παρατηρητε΄ς
A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Beneš, Berg, Biela, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew
Chrzanowski, Ciemniak, Cybulski, de Marco, Demetriou, Drze˛źla, Ékes, Fajmon, Fazakas, Filipek,
Gadzinowski, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Hegyi,
Heriban, Ilves, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska,
Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Landsbergis, Liberadzki,
Libicki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pienia˛żek,
Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Pusz, Janno Reiljan, Rutkowski, Šlesere, Smorawiński, Surján,
Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculķk, Vadai, Valys, George Varnava, Vastagh,
Vella, Vėsaitė, Widuch, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

1. Χρονοδια΄γραµµα των περιο΄δων συνο΄δου του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για
το 2005 *
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ $
Παρατηρη΄σεις

περι΄οδος συνο΄δου του Ιουλι΄ου

1

PPE-DE

ΗΕ

-

208, 301, 33

συ΄νολο των περιο΄δων συνο΄δου

2

PPE-DE

ΗΕ

-

212, 307, 23

2. Συµφωνι΄α ΕΚ/ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των επι΄ν *
βατω
Έκθεση: BOOGERD-QUAAK (A5-0271/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

αι΄τηση στο ∆ικαστη΄ριο να γνωµοδοτη΄σει

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ $
Παρατηρη΄σεις

ΗΕ

+

276, 260, 13
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΄ των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***Ι
3. Οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα
Έκθεση: GARGANI (A5-0250/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

492, 4, 20

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν υδα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***Ι
4. Ιχθει΄ς των γλυκω
Έκθεση: GARGANI (A5-0252/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν που χρησι5. Μηχανοκι΄νητα οχη΄µατα (συµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
µοποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄) ***
Έκθεση: BERENGUER FUSTER (A5-0238/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

6. Προστασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης ***
Έκθεση: BERENGUER FUSTER (A5-0240/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν επισω
΄ τρων (θο΄ρυβος κυ΄λισης) ***
7. Έγκριση τυ΄που ελαστικω
Έκθεση: BERENGUER FUSTER (A5-0239/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

8. Επανεξαγωγη΄ και εκ νε΄ου αποστολη΄ των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το
΄ ς εφοδιασµου΄ *
ειδικο΄ καθεστω
Έκθεση: DAUL (A5-0231/2004)
Θε΄µα

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις
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΄ ν µεταξυ΄ συνδεδεµε΄νων εταιριω
΄ ν διαφορετικω
΄ ν κρατω
΄ν
9. Πληρωµε΄ς το΄κων και τελω
΄ν *
µελω
Έκθεση: RANDZIO-PLATH (A5-0276/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

10. Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α ***Ι
Έκθεση: SANDER-TEN HOLTE (A5-0241/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

11. Συ΄µβαση-πλαι΄σιο της ΠΟΥ για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος *
Έκθεση: MAATEN (A5-0226/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν, κρε΄µα κα΄στανου *
12. Μαρµελα΄δες, ζελε΄, µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
Έκθεση: JACKSON (A5-0251/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

13. Απαλλαγη΄ 2002 (αποκεντρωµε΄νοι οργανισµοι΄)
Έκθεση: MULDER (A5-0212/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις

+

14. Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ
Έκθεση: RÜHLE (A5-0201/2004)
Θε΄µα

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ  Παρατηρη΄σεις
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΄ ν ***II
15. Ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση: BRADBOURN (A5-0278/2004)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 1

4

Verts/ALE

παρα΄ρτηµα

1/αναθ.

Verts/ALE

6

GUE/NGL

-

5

Verts/ALE

-

2

Verts/ALE

ΟΚ

-

50, 455, 20

3

Verts/ALE

ΟΚ

-

51, 446, 26

ΟΚ, κ.λπ.

ΟΚ

-

181, 309, 19

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 1, 2, 3

΄ ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης (κοινοτικε΄ς
16. ∆ια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ερευνες) ***Ι
Έκθεση: BÖGE (A5-0194/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

17. Χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) ***I
Ékuesh: JACKSON (A5-0137/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

συ΄νολο του κειµε΄νου

ενο΄τητα 1

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

ενο΄τητα 2

΄
επιτροπη

Ô

9

΄
επιτροπη

ΟΚ

-

21

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

ψ.χωρ.

+

συµβιβαστικη΄

ενο΄τητα 3

΄
επιτροπη

+

επιτροπολογι΄α

12

΄
επιτροπη

-

προϋπολογισµο΄ς

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ενο΄τητα 1 = τροπ. 14 ΄εως 20 και 22 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE και GUE/NGL)
Ενο΄τητα 2 = τροπ. 1 ΄εως 4, 8 και 13 (Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος)
Ενο΄τητα 3 = τροπ. 5, 6, 7, 10 και 11 (Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος)

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

91, 423, 7
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Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 9
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: τροπ. 21
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα Verts/ALE δεν υπε΄γραψε την τροπολογι΄α 21.

18. Συµφωνι΄α ΕΚ/ΗΠΑ σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση καταστα΄σεων µε τα ονο΄µατα των
΄ν *
επιβατω
Έκθεση: BOOGERD-QUAAK (A5-0271/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄ στην επιτροπη
΄
αναποµπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

ΗΕ

+

299, 218, 6

Η εισηγη΄τρια, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, ζητει΄ την αναποµπη΄ στην επιτροπη΄ (α΄ρθρο 144 του Κανονισµου΄).

΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ν *
19. Συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
Έκθεση: ANGELLILI (A5-0229/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-6
8-12
14-18

΄
επιτροπη

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

13

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

+

ΟΚ

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

262, 260, 4

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 7 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄).
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 13
Η Οµα΄δα UEN αποσυ΄ρει την αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση επι΄ του νοµοθετικου΄ ψηφι΄σµατος.

΄ ν και Τοξικοµανι΄ας *
20. Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
Έκθεση: CEYHUN (A5-0248/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1
3-8
11-27

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

2

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

9

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

10

΄
επιτροπη

ψ.χ./ΗΕ

+

28

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

274, 224, 8

+
ΗΕ

+

273, 225, 6

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

442, 69, 4

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 2, 9, 10, 28

21. Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα ΙΙΙ
Έκθεση: BAYONA DE PEROGORDO (A5-0200/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

΄
προ΄ταση απο΄φασης  απαλλαγη
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

΄ν
προ΄ταση απο΄φασης  κλει΄σιµο των λογαριασµω
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
§2

µετα΄ την § 2

9∆

PPE-DE

-

1

PSE

+

10

PPE-DE

Α

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 13, παυ΄λα 4

§ 15

ψ.τµ.
1/ΟΚ

+

495, 7, 3

2/ΟΚ

+

306, 175, 13

2∆

PSE

+

13

ELDR

Ô

§ 29

3

PSE

+

§ 33

14

ELDR

+

4

PSE

Ô

8

PSE

15

PPE-DE

§ 61

ΟΚ

+
Ô

414, 91, 5
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 65

17

PPE-DE

+

µετα΄ την § 65

16

PPE-DE

Α

§ 66

12

PPE-DE

µετα΄ την § 66

18

PPE-DE

Α

§ 68

19

ELDR

+

§ 71

5

PSE

ΗΕ

+

412, 59, 7

§ 90

6∆

PSE

ΟΚ

-

167, 338, 4

11

PPE-DE

ΟΚ

+

275, 231, 4

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

426, 81, 9

§ 117
§ 154

7

ΟΚ, κ.λπ.

ΗΕ

PSE

+

298, 189, 9

+

΄ταση ψηφι΄σµατος (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: προ

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 6, 11 και § 13
EDD: παρ. 117, ψηφοφορι΄α επι΄ της προ΄τασης απο΄φασης για την απαλλαγη΄
GUE/NGL: τροπ. 8
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
§ 13, παυ΄λα 4
1ο τµη΄µα: «το ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα … (4.13),»
2ο τµη΄µα: «θεωρει΄ … Εγγυη΄σεων»
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PPE-DE αποσυ΄ρει τις τροπολογι΄ες 10, 16 και 18.

22. Απαλλαγη΄ 2002: 6ο, 7ο και 8ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης
Έκθεση: SJÖSTEDT (A5-0183/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄
προ΄ταση απο΄φασης  απαλλαγη
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ν
προ΄ταση απο΄φασης  κλει΄σιµο των λογαριασµω
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις
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23. Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µατα ΙΙ, IV, V, VI, VII και VIII του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
Έκθεση: STAUNER (A5-0228/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

΄µα II  Συµβου
΄λιο
Τµη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄µα IV  ∆ικαστη
΄ριο
Τµη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
§ 15

2∆

PPE-DE

3

ELDR

ΗΕ

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

277, 190, 34

+

΄µα V  Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
Τµη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
§ 45

4

ELDR

ΗΕ

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

279, 196, 12

+

΄µα VI  Οικονοµικη
΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη
΄
Τµη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄ των Περιφερειω
΄ν
Τµη΄µα VII  Επιτροπη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
§ 10

1∆
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

PSE

ΗΕ

+

163, 316, 9
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Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

΄µα VIII  Ευρωπαι΄ος ∆ιαµεσολαβητη
΄ς
Τµη
προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄ νεται.
Η τροπολογι΄α 5 ακυρω

24. Απαλλαγη΄ 2002:  Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Έκθεση: VAN HULTEN (A5-0218/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

προ΄ταση απο΄φασης
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση απο΄φασης

+

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
§ 23

7

PSE

ΗΕ

+

280, 171, 39

§ 31

13∆

PPE-DE

ΗΕ

+

254, 225, 9

§ 32

36

ELDR

§ 48

37∆

ELDR

§ 55

8

PSE

-

22

PPE-DE

+

38

ELDR

-

23

PPE-DE

§ 56

+
ΗΕ

+

333, 152, 8

ψ.τµ.
1

+

2/ΗΕ

-

225, 273, 5

9

PSE

ΗΕ

-

202, 281, 17

§ 57

24

PPE-DE

ΗΕ

+

249, 242, 8

§ 58

10∆ =
25∆ =

PSE
PPE-DE

µετα΄ την § 58

39

ELDR

ΟΚ

+

380, 119, 10

40

ELDR

ΟΚ

+

336, 138, 28

1/αναθ. =
5=
28 =

EDD
Verts/ALE
GUE/NGL

2/αναθ.

EDD

+

Ô

ΟΚ

-

157, 299, 38
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

§ 59

21

PPE-DE

ΗΕ

-

196, 286, 6

§

αρχικο΄ κει΄µενο

κτ/ΗΕ
1

+

292, 193, 8

2

+

267, 226, 5

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

ΗΕ

-

§ 60

§ 61

26S

PPE-DE

§ 62

41∆

ELDR

-

§ 64

15∆

PPE-DE

+

11∆

PSE

Ô

42

ELDR

Ô

3/αναθ. =
6

EDD
Verts/ALE

ΟΚ

-

208, 281, 21

4/αναθ.

EDD

ΟΚ

-

172, 323, 10

27S

PPE-DE

43

ELDR

12

PSE

33

GUE/NGL

ΟΚ

-

195, 275, 45

35

GUE/NGL

ΟΚ

-

99, 355, 53

34

GUE/NGL

ψ.τµ.
1/ΟΚ

-

151, 320, 39

2

Ô

ELDR

ΟΚ

+

351, 146, 18

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

+

295, 190, 12

ΗΕ

-

213, 278, 13

µετα΄ την § 64

§ 65

µετα΄ την § 65

44
§ 67

230, 270, 3

Α
ΗΕ

-

203, 294, 12

+

§ 68

14∆

PPE-DE

µετα΄ την § 68

29

GUE/NGL

Ô

30

GUE/NGL

Ô

31

GUE/NGL

Ô

32

GUE/NGL

Ô

§ 69

16∆

PPE-DE

ΟΚ

+

260, 231, 14

§ 70

17∆

PPE-DE

ΟΚ

+

265, 233, 12
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

§ 71

18∆

PPE-DE

ΟΚ

+

275, 223, 16

§ 72

19∆

PPE-DE

ΟΚ

+

276, 224, 17

§ 73

20

PPE-DE

ΟΚ

+

271, 223, 21

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

ΟΚ

+

436, 34, 48

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

§ 74
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 16∆, 17∆, 18∆, 19∆, 20
ELDR: τροπ. 18∆, 19∆, 20, 27∆ [αποσυ΄ρεται], 39, 40, 44
GUE/NGL: τροπ. 3/αναθ, 6, 4, 20, 33, 34, 35, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
EDD: τροπ. 2/αναθ., 3/αναθ., 4/αναθ.
van Hulten κ.α.: τροπ. 16∆, 17∆, 18∆, 19∆, 20, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
M. Nassauer κ.α.: τροπ. 39, 40
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: § 67
PSE: § 74
ELDR: § 60
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PSE
τροπ. 23
΄ ν»
1ο τµη΄µα: «θεωρει΄ ο΄τι … βουλευτω
2ο τµη΄µα: διαγραφη΄
τροπ. 34
1ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει ο΄τι … Στρασβου΄ργο»
2ο τµη΄µα: «ου΄τε και … εκλογικη΄ς περιφε΄ρειας»
§ 59
΄ νει ο΄τι … διατα΄ξεων»
1ο τµη΄µα: «σηµειω
2ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει … 6 µη΄νες»
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PPE-DE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 27∆.

25. Εταιρικο΄ δι΄καιο, εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση
Έκθεση: GHILARDOTTI (A5-0253/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την § 4

2

PSE

+

µετα΄ την § 15

1

PSE

+

µετα΄ την § 17

3

PSE

+

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 21
µετα΄ την § 23

11

PPE-DE

ΟΚ

+
+

360, 112, 23
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

§ 24

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

+

249, 205, 10

µετα΄ την § 31

4

PSE

+

§ 44

5

PSE

-

µετα΄ την § 44

6

PSE

+

§ 45

7

PSE

+

αιτ. σκ. Ε

8

PSE

+

µετα΄ την αιτ.σκ. ΣΤ

9

PSE

-

µετα΄ την αιτ.σκ. Η

10

PSE

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: § 21
PSE: §§ 21, 24
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: § 21
UEN: § 21
GUE/NGL: § 21

26. Κυ΄προς
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: B5-0188/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

399, 34, 16

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0188/2004
κοινη
΄ Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων)
(Επιτροπη
αρχικο΄ κει΄µενο

§2
§3

7

PSE

µετα΄ την § 4

12

GUE/NGL

§5

8

PSE

+

§6

9

PSE

+

13

GUE/NGL

Ô

µετα΄ την § 9

3

PPE-DE

-

§ 10

4∆

PPE-DE

14

GUE/NGL

-

5

PPE-DE

-

6

PPE-DE

ΟΚ

-

61, 399, 42

15

GUE/NGL

ΟΚ

-

59, 431, 7

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

439, 46, 15

µετα΄ την § 10

§ 11

+
ΗΕ

ΟΚ

-

-

175, 279, 12

67, 417, 19
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 12

10

PSE

+

§ 13

11

PSE

+

µετα΄ την § 14

1

Verts/ALE

-

2

Verts/ALE

-

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

422, 30, 47

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: §§ 2, 11 τελικη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: τροπ. 4, 6, 15, παρ. 11 και τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ρος πληρωµω
΄ν
27. Ενιαι΄ος χω
Έκθεση: RADWAN (A5-0192/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

µετα΄ την § 4

1

PPE-DE

ΗΕ

+

246, 217, 13

5

PSE, PPE-DE

ψ.τµ./ΟΚ
1

+

433, 17, 42

2

+

304, 147, 40

ΟΚ

+

489, 7, 5

6

PSE, PPE-DE

7

PSE, PPE-DE

§

αρχικο΄ κει΄µενο

§8

8

PSE, PPE-DE

+

§ 12

9

PSE, PPE-DE

+

§ 13

2

GUE/NGL

§6

+
ψ.χωρ.

Ô

ψ.τµ.
1

+

2

-

§ 14

3

GUE/NGL

-

§ 17

10

PSE, PPE-DE

+

4

GUE/NGL

Ô

11

PSE, PPE-DE

+

µετα΄ την § 20

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τροπ. 5, 6
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PSE: § 6

+
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
τροπ. 2
΄ ν»
1ο τµη΄µα: «θεωρει΄ ζωτικη΄ς σηµασι΄ας … των λογαριασµω
2ο τµη΄µα: «ει΄ναι υπε΄ρ … ορι΄ου τους»
PSE
τροπ. 5
1ο τµη΄µα: «θεωρει΄ ο΄τι … κανονισµου΄ς»
2ο τµη΄µα: «προκειµε΄νου … Ένωση»

28. Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς
Έκθεση: WIJKMAN (A5-0261/2004)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§2

16

Verts/ALE

-

2

FLORENZ κ.α.

-

3

PPE-DE

+

µετα΄ την § 3

4

PPE-DE

+

§ 4, στοιχει΄ο γ)

17

Verts/ALE

-

§ 4, εδα΄φιο ε)

18

Verts/ALE

+

§5

19

Verts/ALE

ΟΚ

-

90, 384, 7

παρ. 8, στοιχει΄ο ζ)

20

Verts/ALE

ΗΕ

+

289, 178, 4

µετα΄ την § 11

1

PSE

+

΄
προφορικη
τροπολογι΄α

§ 13

21

Verts/ALE

+

274, 185, 2

§ 14

5

PPE-DE

+

§ 15

22

Verts/ALE

-

6

PPE-DE

+

§ 16

7

PPE-DE

ΟΚ

+

256, 225, 6

µετα΄ την § 17

23

Verts/ALE

ΗΕ

+

325, 146, 3

§ 18

8∆

PPE-DE

ΗΕ

+

247, 231, 2

µετα΄ την § 20

24

Verts/ALE

ΟΚ

+

327, 158, 7

αιτ. σκ. Α

10

Verts/ALE

+

αιτ. σκ. ΣΤ

11

Verts/ALE

-

αιτ. σκ. Η

12

Verts/ALE

-

αιτ. σκ. Θ

13

Verts/ALE

ΟΚ

αιτ. σκ. Ι

14

Verts/ALE

ψ.τµ.

ΟΚ, κ.λπ.

ΗΕ

-

89, 389, 7
΄κη
ως προσθη

1

+

2

-

αιτ. σκ. ΙΑ

15

Verts/ALE

ΟΚ

-

230, 257, 5

αιτ. σκ. ΙΕ

9

PPE-DE

ΗΕ

+

256, 222, 4

ΟΚ

+

428, 39, 12

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη
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Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: τροπ. 7, 13, 15, 19, 24
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 14
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «στο πολυ΄ α΄µεσο µε΄λλον»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
∆ια΄φορα
Ο εισηγητη΄ς, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, προτει΄νει τις ακο΄λουθες δυ΄ο προφορικε΄ς τροπολογι΄ες:
΄ ν για το περιβα΄λλον προϊο΄ντων, η Επιτροπη΄
Τροπ. 1: «11α. τονι΄ζει ο΄τι για να προωθηθει΄ η κατανα΄λωση φιλικω
΄ σεις κ.λπ.»
ενθαρρυ΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να εξετα΄σουν δια΄φορα κι΄νητρα ο΄πως µειωµε΄νους φο΄ρους, εκπτω
Τροπ. 14: να θεωρηθει΄ ως προσθη΄κη.

29. Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα
Έκθεση: STERCKX (A5-0257/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ "
Παρατηρη΄σεις

§3

10

Verts/ALE + PSE

ΟΚ

+

282, 173, 4

§4

11

Verts/ALE + PSE

ΟΚ

+

261, 222, 8

µετα΄ την § 4

12

Verts/ALE + PSE

ΟΚ

+

314, 165, 10

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

§7

µετα΄ την § 7

9

Verts/ALE + PSE

1

+

2

-

ψ.τµ.
1

+

2/ΟΚ

-

3

-

23

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 10

24

Verts/ALE

-

§ 13

26

ELDR

+

§

αρχικο΄ κει΄µενο

Ô

µετα΄ την § 13

3

GUE/NGL

µετα΄ την § 18

25

Verts/ALE

-

§ 20

15

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 22

16

Verts/ALE

ΟΚ

ΟΚ

-

-

220, 231, 30

196, 277, 14

146, 335, 1
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗΕ "
Παρατηρη΄σεις

µετα΄ την § 30

14

Verts/ALE + PSE

ΟΚ

-

232, 236, 13

§ 34

4

GUE/NGL

ΟΚ

+

269, 207, 3

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

262, 180, 7

§ 39
µετα΄ την § 39

17

Verts/ALE

µετα΄ την § 40

5

GUE/NGL

6

GUE/NGL

-

§ 41

8

Verts/ALE + PSE

+

µετα΄ την § 47

18

Verts/ALE

ΟΚ

+

252, 212, 11

µετα΄ την § 49

13

Verts/ALE + PSE

ΟΚ

+

272, 195, 9

19

Verts/ALE

ΟΚ

+

271, 197, 7

1

PPE-DE

ψ.τµ.
1/ΟΚ

-

201, 254, 14

2/ΟΚ

-

197, 261, 14

1/ΟΚ

+

257, 201, 6

2/ΟΚ

-

82, 370, 6

ΟΚ

+

236, 98, 124

§ 50

§

§ 51

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

ψ.τµ.

2

PPE-DE

§

αρχικο΄ κει΄µενο

Ô

µετα΄ την § 53

20

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 56

21

Verts/ALE

µετα΄ την αιτ.σκ. Η

22

Verts/ALE

αιτ. σκ. ΙΑ
µετα΄ την αιτ.σκ. ΙΒ

7

152, 314, 3

+

434, 24, 5

Verts/ALE + PSE

ΗΕ

+

248, 199, 9

ΟΚ

+

396, 24, 13

PPE-DE: αιτ. σκ. ΙΑ, παρ. 13, 39, 50, τροπ. 1, 2, 19
PSE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
ELDR: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: τροπ. 3, 4, 5, 13, 16, 18
Verts/ALE: τροπ. 10, 11, 12, 14, 19, 21, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
κα Foster κ.α.: τροπ. 9 (2ο τµη΄µα)

§ 50
΄ νει ο΄τι … αλιευτικο΄ τοµε΄α»
1ο τµη΄µα: «διαπιστω
2ο τµη΄µα: «αλλα΄ εκφρα΄ζει … κλα΄δου»

-

ΟΚ

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση

PPE-DE

ΟΚ

αρχικο΄ κει΄µενο

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

265, 203, 10
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ELDR
τροπ. 1
΄ νει ο΄τι … αλιευτικο΄ τοµε΄α»
1ο τµη΄µα: «διαπιστω
2ο τµη΄µα: διαγραφη΄
§7
1ο τµη΄µα: «τονι΄ζει … τα κρα΄τη µε΄λη»
2ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του … νηογνω΄µονες»
PSE, ELDR, κα. Foster κ.α.
τροπ. 9
΄ν
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «την ΄εκγκριση ευρωπαϊκη΄ς σηµαι΄ας και» και «των σηµαιω
ευκαιρι΄ας και»
2ο τµη΄µα: «την ΄εκγκριση ευρωπαϊκη΄ς σηµαι΄ας και»
΄ ν ευκαιρι΄ας και»
3ο τµη΄µα: «των σηµαιω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Έκθεση Gargani A5-0250/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 492
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 4
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
PPE-DE: Fiori
Αποχε΄ς: 20
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis
NI: Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
PSE: Valenciano Martínez-Orozco

2. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 181
EDD: Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Ludford, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Bowis
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui,
Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Lage,
Lavarra, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Roure, Ruffolo,
Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 309
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch,
Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson
GUE/NGL: Herzog
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo,
Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van
Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Berger, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Dehousse, Duin, Evans Robert J.E., Gebhardt, Gill, Glante,
Görlach, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes,
Morgan, Müller, O’Toole, Piecyk, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson,
Skinner, Soriano Gil, Stihler, Stockmann, Titley, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 19
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
PSE: Bösch, Goebbels, Schulz, Swoboda, Volcic
Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Nogueira Román
3. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004
τροπολογι΄α 2
Υπε΄ρ: 50
ELDR: Calò, Di Pietro
GUE/NGL: Meijer
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
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C 104 E/459
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

PPE-DE: Karas, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Wijkman
PSE: Dhaene, Scheele, Swoboda
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 455
Κατα
EDD: Belder, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz,
Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van
Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 20
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Papayannakis
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Schierhuber
PSE: Berger, Bösch
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
4. Συ΄σταση Bradbourn A5-0278/2004
τροπολογι΄α 3
Υπε΄ρ: 51
EDD: Bonde, Sandbæk
ELDR: Calò, Di Pietro
GUE/NGL: Meijer
PSE: Désir, Dhaene, Fava, Lavarra, Napoletano, Paciotti, Pittella, Ruffolo, Vattimo
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 446
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
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Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 26
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Papayannakis
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Stirbois
PPE-DE: Lisi, Tajani
PSE: Bösch, Scheele, Schulz, Swoboda, Volcic
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
5. Έκθεση Jackson A5-0137/2004
τροπολογι΄α 9
Υπε΄ρ: 91
ELDR: Dybkjær, Riis-Jørgensen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla, Uca, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: De Rossa, Dhaene, Karamanou, Katiforis, Miranda de Lage, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo,
Weiler, Wiersma
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 423
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Raschhofer, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo
y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 7
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Boogerd-Quaak
NI: Borghezio, Della Vedova, Souchet
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6. Έκθεση Angelilli A5-0229/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 262
EDD: Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger,
Raschhofer
PPE-DE: Fatuzzo, Méndez de Vigo
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i
Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Breyer
΄ : 260
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Maaten
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson,
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Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack,
Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román,
Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 4
EDD: Booth, Farage, Titford
GUE/NGL: Schröder Ilka
7. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
απο΄φαση
Υπε΄ρ: 442
EDD: Booth, Farage, Mathieu, Titford
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder
Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz,
Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo
Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila
Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally,
Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i
Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 69
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Meijer
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Klamt,
Montfort, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Sommer, Stauner, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Lucas, McKenna
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine
PPE-DE: Rack
UEN: Angelilli, Musumeci
8. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
παρα΄γραφος 13, 4η περι΄πτωση, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 495
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, SaintJosse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder
Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, Mayol i
Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 7
Κατα
NI: de La Perriere, Varaut
PPE-DE: Bremmer, Pastorelli
UEN: Muscardini, Musumeci
Verts/ALE: Lannoye
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Αποχε΄ς: 3
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
NI: Borghezio
9. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
παρα΄γραφος 13, 4η περι΄πτωση, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 306
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk,
Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Chountis, Cossutta,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Claeys, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Dover, Elles,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Nicholson,
Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Muscardini, Musumeci
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 175
Κατα
EDD: Mathieu
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich,
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Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e
Castro, Segni
Αποχε΄ς: 13
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Thomas-Mauro
10. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
τροπολογι΄α 8
Υπε΄ρ: 414
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Naïr
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga
Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van
den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Frassoni
΄ : 91
Κατα
EDD: Abitbol, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
PPE-DE: Callanan, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Montfort, Nicholson, Twinn, Villiers
PSE: Bösch, Prets, Swoboda
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Musumeci, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
NI: Borghezio
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Gahrton
11. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 167
EDD: Booth, Farage, Titford
PPE-DE: Callanan, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Nicholson, Stockton, Villiers, Wieland
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl,
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Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Marinho, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda
de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo,
Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic,
Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta,
Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 338
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager,
Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de
Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bösch, Bowe, Cashman, Dehousse, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan,
McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, O’Toole, Paasilinna, Prets, Read, Simpson, Skinner, Stihler,
Swoboda, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: McKenna, Schörling
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Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Bullmann
12. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 275
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, SaintJosse, Sandbæk, Titford
ELDR: Costa Paolo
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle,
Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Berès, Bowe, Casaca, Cashman, Dehousse, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes,
Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, O’Toole,
Pittella, Read, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: McKenna
΄ : 231
Κατα
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
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NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Varaut
PPE-DE: Schnellhardt
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van
den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de
Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
Verts/ALE: Gahrton, Lucas
13. Έκθεση Bayona De Perogordo A5-0200/2004
παρα΄γραφος 117
Υπε΄ρ: 426
EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló,
Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i
Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 81
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Frahm, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer,
Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester,
Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris,
Inglewood, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Montfort, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis,
Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister
UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Gahrton
Αποχε΄ς: 9
ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt, Sørensen
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
NI: Borghezio
PPE-DE: Wijkman
UEN: Camre
14. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 39
Υπε΄ρ: 380
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Corrie, Daul,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lulling,
Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Menrad, Musotto, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De
Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis,
Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure,
Sakellariou, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker,
Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román,
Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 119
Κατα
EDD: Mathieu
GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Uca
NI: Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Dell’Utri,
Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Graça Moura, Hernández
Mollar, Herranz García, Karas, Konrad, Lisi, McCartin, Marinos, Marques, Mauro, Méndez de Vigo,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Schierhuber, Stenzel, Suominen, Tajani, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Wieland,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà
PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González,
Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Poos, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Torres Marques, Valenciano MartínezOrozco
UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro

30.4.2004
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Αποχε΄ς: 10
EDD: Butel
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Adam, Rothley
15. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 40
Υπε΄ρ: 336
EDD: Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Ilgenfritz,
Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber,
Ferri, Flemming, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris,
Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Nicholson, OomenRuijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen,
Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zimmerling,
Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Casaca,
Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin
David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira
Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 138
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
GUE/NGL: Bakopoulos
NI: Hager, de La Perriere
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bourlanges, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan,
Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Fiori,
Fourtou, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura,
Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Lisi, McCartin, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Redondo
Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Stockton, Sudre, Tajani,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Carlotti, Carnero González, Cercas,
Cerdeira Morterero, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Ghilardotti, Gillig,
Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Marinho,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage,
Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Poos, Rocard, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Zimeray, Zorba
UEN: Angelilli, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro
Αποχε΄ς: 28
EDD: Butel
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Montfort, Posselt
PSE: Adam, Campos, Ferreira, Lage, Rothley, Swiebel, Vairinhos
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua,
Segni, Thomas-Mauro
16. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 2/αναθ.
Υπε΄ρ: 157
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk,
Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Olsson, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten
Holte, Schmidt, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Brie, Caudron, Fiebiger, Kaufmann, Manisco, Markov, Meijer, Uca
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Foster, Gahler, Glase, Goodwill, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kastler, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese,
Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Purvis,
Sacrédeus, Schnellhardt, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister,
Wijkman, Xarchakos, Zissener
PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, El
Khadraoui, Färm, van Hulten, Mendiluce Pereiro, Prets, Scheele, Theorin, Thorning-Schmidt, Van Lancker,
Watts, Wiersma

30.4.2004

30.4.2004
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UEN: Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Duthu, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Lucas, de Roo, Staes, Voggenhuber
΄ : 299
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Sørensen, Väyrynen
NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle,
Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García,
Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Klamt, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, McCartin,
Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton,
Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas,
Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Campos,
Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal,
Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 38
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Lulling
PSE: Lund, Rothley, Swoboda, Vairinhos
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Musumeci, Thomas-Mauro
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17. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄ες 3/αναθ. + 6
Υπε΄ρ: 208
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk,
Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer,
Souchet, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet,
Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Maat, McMillan-Scott,
Matikainen-Kallström, Musotto, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus,
Santini, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen,
Villiers, Wijkman
PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Casaca, Corbey, De Keyser, Dhaene, El
Khadraoui, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Lund, Myller, Prets, Scheele, Swoboda, Theorin,
Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Wiersma
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 281
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Flesch, Pohjamo
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bowe,
Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse,
De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
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Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter,
Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Duthu
Αποχε΄ς: 21
EDD: Butel
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Stirbois
PSE: Marinho
UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Mussa, Pasqua, Thomas-Mauro
18. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 4/αναθ.
Υπε΄ρ: 172
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, Huhne, Jensen,
Malmström, Monsonís Domingo, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte,
Sørensen, Thors, Vermeer
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta
NI: Berthu, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet,
Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Ferri, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, MatikainenKallström, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van
Orden, Villiers, Wijkman
PSE: van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Corbey, De Keyser, Dhaene, El
Khadraoui, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Lavarra, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Myller, O’Toole, Pittella, Prets,
Read, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker,
Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain
Verts/ALE: Ahern, Buitenweg, Gahrton, Lucas, Morera Català, Nogueira Román, de Roo, Staes
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΄ : 323
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Calò, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Ludford, Maaten, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Boudjenah, Brie, Fiebiger, Kaufmann, Korakas, Uca
NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex,
Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila
Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès,
Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Malliori, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda
de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Zimeray, Zorba
UEN: Marchiani, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes,
Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Αποχε΄ς: 10
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krivine
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Marinho, Zrihen
UEN: Camre, Musumeci
Verts/ALE: Mayol i Raynal, Wuori
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19. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 33
Υπε΄ρ: 195
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan,
Chichester, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles,
Fatuzzo, Foster, Fourtou, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Maat, McMillan-Scott,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex,
Pronk, Provan, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schleicher, Smet, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto
PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Hedkvist
Petersen, van Hulten, Lange, Lund, Paasilinna, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van
Lancker, Wiersma
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Jonckheer, Lucas, Schörling, Staes
΄ : 275
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Bakopoulos
NI: Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Dell’Utri, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann
Thomas, Marinos, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach,
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Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco,
Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf
Αποχε΄ς: 45
NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Lang, de
La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Wijkman
PSE: Marinho, Rothley
UEN: Angelilli
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera
Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn
20. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 35
Υπε΄ρ: 99
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk,
Titford
ELDR: Busk, Costa Paolo, Davies, Dybkjær, Flesch, Jensen, Malmström, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen,
Schmidt, Sørensen, Thors
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Grosch, Kauppi, Maat, Matikainen-Kallström, Smet, Thyssen
PSE: Andersson, van den Burg, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Ford, Hedkvist Petersen,
van Hulten, Lange, Lund, Morgan, Myller, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker,
Wiersma
UEN: Camre
Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Jonckheer, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal,
Rod, Staes, Turmes, Wuori
΄ : 355
Κατα
EDD: Bernié, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Huhne, Ludford,
Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Bakopoulos, Kaufmann
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila
Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco,
Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro
Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf
Αποχε΄ς: 53
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Callanan, De Veyrac, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, McMillan-Scott, Nicholson
PSE: van den Berg, Marinho, Rothley, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Frassoni,
Gahrton, Lagendijk, Lambert, McKenna, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wyn
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21. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 34, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 151
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Busk, Dybkjær, Jensen, Malmström, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen,
Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid
Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Fiori, Kauppi, Korhola, Matikainen-Kallström
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Cashman, Corbett, Corbey, Dhaene, Duin, El
Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
Kinnock, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan,
Myller, O’Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Lagendijk, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català,
Nogueira Román, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 320
Κατα
EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne,
Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Watson
NI: Beysen, Borghezio, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz
García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
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PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse,
De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti,
Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann,
Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Walter, Zimeray, Zorba
UEN: Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Jonckheer
Αποχε΄ς: 39
ELDR: Davies
GUE/NGL: Boudjenah, Schröder Ilka
NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Lang, de La
Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Callanan, Goodwill, Grosch, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Maat, McMillan-Scott, Montfort,
Nicholson, Parish, Smet, Thyssen
PSE: De Keyser, Marinho, Rothley
Verts/ALE: Ahern, Gahrton, Isler Béguin, Lambert, McKenna, Onesta
22. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 44
Υπε΄ρ: 351
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman,
Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer,
Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Flemming,
Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Hannan, Heaton-Harris,
Helmer, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Kastler, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Martens, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Sacrédeus, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, van
Velzen, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den
Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Mendiluce Pereiro,
Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 146
Κατα
EDD: Butel, Esclopé, Mathieu
ELDR: Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister,
Wieland, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà
PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez
González, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco,
Vattimo
UEN: Queiró
Αποχε΄ς: 18
GUE/NGL: Ainardi, Schröder Ilka
NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Montfort, Rübig
PSE: van den Berg, Marinho, Rothley, Volcic
UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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23. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 16
Υπε΄ρ: 260
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Flesch, Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Korakas, Manisco,
Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja
Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero,
Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot,
Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Izquierdo Collado, Katiforis, Kindermann,
Koukiadis, Kuckelkorn, Lage, Leinen, Malliori, Marinho, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos,
Moraes, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard,
Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Zorba
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Mayol i Raynal, Onesta, Schörling, Schroedter, Turmes
΄ : 231
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt,
Uca
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi,
Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, OomenRuijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson,
Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den
Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Miller, Morgan, Müller,
Myller, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Read, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard,
Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Vattimo,
Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray
UEN: Camre, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Nogueira Román, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 14
EDD: Farage
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
PSE: Aguiriano Nalda, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Volcic
UEN: Fitzsimons
Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Frassoni, McKenna, Morera Català
24. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 17
Υπε΄ρ: 265
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Costa Paolo, Flesch, Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Cardoso, Cesaro,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner,
Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer,
Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de
Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira
Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Malliori,
Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Poignant,
Poos, Rocard, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic
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C 104 E/489
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Schroedter, Turmes
΄ : 233
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen,
Sjöstedt
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger,
Raschhofer
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón
Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi,
Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, OomenRuijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson,
Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill,
Glante, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Junker,
Karamanou, Kinnock, Krehl, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Read,
Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Jonckheer, Lagendijk,
Lucas, McKenna, Maes, Morera Català, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
Αποχε΄ς: 12
GUE/NGL: Schröder Ilka, Vachetta
PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Roth-Behrendt, Rothley
Verts/ALE: Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, Lambert, Nogueira Román
25. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 18
Υπε΄ρ: 275
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, Flesch
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Manisco, Markov, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Sylla
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NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Cardoso, Cesaro,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas,
Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava,
Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Lage, Lavarra, Leinen, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Onesta, Rod, Schroedter, Turmes
΄ : 223
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Eriksson, Frahm, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio,
Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt
Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola,
Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli,
Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen,
Twinn, Van Orden, van Velzen, Wachtmeister
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Gröner,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler,
Kinnock, Krehl, Kuhne, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce
Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Prets, Read, Ruffolo, Sakellariou,
Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Camre, Queiró
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, McKenna, Maes,
Mayol i Raynal, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 16
GUE/NGL: Kaufmann, Krivine, Schröder Ilka, Uca
NI: Borghezio
PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Schulz
Verts/ALE: Breyer, Ferrández Lezaun, Morera Català, Nogueira Román

26. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 19
Υπε΄ρ: 276
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford
ELDR: André-Léonard, Flesch, Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas,
Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava,
Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lavarra,
Leinen, Linkohr, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann,
Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Duthu, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Onesta, Rod, Turmes,
Voggenhuber
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΄ : 224
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen,
Sjöstedt
NI: Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope,
Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock,
Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun,
Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante,
Görlach, Gröner, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker,
Karamanou, Keßler, Kinnock, Kuhne, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W.,
Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Prets, Read, Rothe,
Ruffolo, Sakellariou, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray,
Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Queiró
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 17
EDD: van Dam
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Uca, Vachetta
NI: Borghezio
PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Roth-Behrendt, Volcic
Verts/ALE: Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Morera Català, Nogueira Román
27. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
τροπολογι΄α 20
Υπε΄ρ: 271
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: van den Bos, Flesch, Nordmann, Van Hecke
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou,
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Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques,
Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González,
Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Lage, Lavarra, Linkohr, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Scheele, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Terrón i Cusí,
Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic
UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Rod, Turmes
΄ : 223
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen,
Sjöstedt
NI: Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester,
Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour,
Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott,
Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pronk,
Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van
Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De
Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kinnock, Kuhne, Lange,
Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan,
Myller, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard,
Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, McKenna,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
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Αποχε΄ς: 21
ELDR: André-Léonard, Newton Dunn
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Uca, Vachetta
NI: Borghezio
PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Savary
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Lannoye, Morera Català,
Nogueira Román, Voggenhuber
28. Έκθεση van Hulten A5-0218/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 436
EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Mathieu, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger,
Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Naïr, Ribeiro, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez,
Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen,
de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure,
Ruffolo, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Pasqua, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 34
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Saint-Josse
GUE/NGL: Bakopoulos
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Coelho, Florenz
PSE: Aparicio Sánchez, Cercas, Ford, Goebbels, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miguélez
Ramos, Miranda de Lage, Poos, dos Santos, Soares, Sousa Pinto, Torres Marques, Valenciano MartínezOrozco
UEN: Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Frassoni, Jonckheer
Αποχε΄ς: 48
EDD: Butel
ELDR: Newton Dunn, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Korakas, Krivine, Manisco, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Schröder Ilka, Uca, Vachetta
NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster,
Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Montfort, Pastorelli, Perry, Provan, Purvis, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Tannock
PSE: Lund, Marinho, Rothley
29. Έκθεση Ghilardotti A5-0253/2004
παρα΄γραφος 21
Υπε΄ρ: 360
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Blak, Frahm
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Dell’Utri, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Hannan, Harbour,
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Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch,
Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott,
Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Méndez de Vigo, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen, Vila Abelló, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert
J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre,
Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Nogueira Román, Onesta, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wyn
΄ : 112
Κατα
EDD: Abitbol, Booth, Mathieu
ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Jensen, Ludford, Monsonís Domingo, Nordmann, RiisJørgensen, Sørensen, Thors, Väyrynen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla,
Uca
NI: Berthu, Claeys, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Bébéar, Cederschiöld, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grönfeldt
Bergman, Grossetête, Hermange, Kauppi, Korhola, Lamassoure, Lisi, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Menrad, Montfort, Pastorelli, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Stenmarck, Sudre, Suominen, de
Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wuermeling
PSE: Carlotti, Dehousse, Garot, Hedkvist Petersen, Theorin, Thorning-Schmidt
UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e
Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Duthu, Isler Béguin, Lucas, Sörensen, Staes, Voggenhuber,
Wuori
Αποχε΄ς: 23
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Eriksson, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
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PPE-DE: Mayer Xaver, Posselt
PSE: Marinho
UEN: Musumeci
Verts/ALE: McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català
30. B5-0188/2004  Κυ΄προς
παρα΄γραφος 2
Υπε΄ρ: 399
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Blak, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Uca
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Méndez de Vigo, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Zabell,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre,
Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna,
Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 34
Κατα
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Eriksson, Fiebiger,
Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Helmer, Pastorelli, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis
PSE: Haug
UEN: Camre
Verts/ALE: Morera Català
Αποχε΄ς: 16
EDD: Booth, Butel, Mathieu, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Krivine, Laguiller, Schröder Ilka
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Kastler
PSE: Marinho
31. B5-0188/2004  Κυ΄προς
τροπολογι΄α 4
Υπε΄ρ: 67
EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov,
Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Averoff, Banotti, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferrer, Hatzidakis, Kaldí, Kratsa-Tsagaropoulou,
Marinos, Nisticò, Sacrédeus, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis
PSE: Aguiriano Nalda
UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
΄ : 417
Κατα
EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Fraisse, Meijer
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler,
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Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic,
Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Marchiani, Mussa, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 19
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Bordes, Brie, Frahm, Krivine, Laguiller, Papayannakis, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
Verts/ALE: Lambert
32. B5-0188/2004  Κυ΄προς
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 61
EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Averoff, Banotti, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Hatzidakis, Kaldí,
Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Nisticò, Sacrédeus, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis
΄ : 399
Κατα
EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Blak, Brie, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Puerta, Uca
NI: Beysen, Bonino, Della Vedova, Dupuis
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 42
EDD: Abitbol, Booth, Titford
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Laguiller, Schröder Ilka
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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PPE-DE: Atkins, Balfe, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Foster, Goodwill, Hannan,
Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry,
Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Poignant
33. B5-0188/2004  Κυ΄προς
τροπολογι΄α 15
Υπε΄ρ: 59
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet,
Stirbois, Varaut
PPE-DE: Wijkman
PSE: Lund
UEN: Camre
΄ : 431
Κατα
EDD: Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Puerta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
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Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter,
Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 7
EDD: Booth, Titford
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Laguiller
NI: Martin Hans-Peter
34. B5-0188/2004  Κυ΄προς
παρα΄γραφος 11
Υπε΄ρ: 439
EDD: Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Blak, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Uca,
Vachetta
NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang,
Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz
García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
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Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila
Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 46
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli,
Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Berthu, Borghezio, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Cesaro, Goepel, Karas, Sacrédeus, Sartori, van Velzen, Zacharakis
PSE: De Keyser, Dhaene, Marinho, Napolitano, Ruffolo, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo
UEN: Angelilli, Camre, Queiró
Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf
Αποχε΄ς: 15
EDD: Booth, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Herzog, Krivine, Laguiller, Papayannakis, Schröder Ilka
NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
UEN: Musumeci
35. B5-0188/2004  Κυ΄προς
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 422
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
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Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Blak, Caudron, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Uca
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri,
Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis,
Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton,
Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas,
Vila Abelló, Vlasto, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter,
Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 30
Κατα
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Manisco, Naïr, Patakis, Ribeiro, Seppänen
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Sacrédeus, Zacharakis
UEN: Camre
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Αποχε΄ς: 47
EDD: Booth, Titford
ELDR: Vallvé
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Chountis, Herzog, Krivine, Laguiller, Schmid Herman, Schröder
Ilka, Sylla, Vachetta
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour,
Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry,
Provan, Purvis, Radwan, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
36. Έκθεση Radwan A5-0192/2004
τροπολογι΄α 5, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 433
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Herzog, Korakas
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle,
Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
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Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,
Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta,
Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Titford
ELDR: Thors
GUE/NGL: Naïr, Patakis
NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut
UEN: Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 42
EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta,
Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
37. Έκθεση Radwan A5-0192/2004
τροπολογι΄α 5, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 304
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de
Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
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Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló,
Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann,
van den Burg, Carlotti, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez
González, Duhamel, Evans Robert J.E., Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Gröner, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Katiforis, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miguélez Ramos, Miller, Moraes,
Morgan, Myller, Napoletano, O’Toole, Pérez Royo, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner,
Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos,
Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
΄ : 147
Κατα
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet,
Stirbois, Varaut
PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster,
Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish,
Perry, Provan, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Aguiriano Nalda, Baltas, Bowe, Campos, Casaca, De Keyser, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Izquierdo Collado, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Müller, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Rothley, Roure,
Ruffolo, Savary, Scheele, Soriano Gil, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 40
EDD: Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis
UEN: Queiró
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38. Έκθεση Radwan A5-0192/2004
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 489
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle,
Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack,
Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de
Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda
de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray,
Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄: 7
Κατα
EDD: Booth, Butel, Esclopé, Titford
NI: Berthu, Souchet, Varaut
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
39. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
τροπολογι΄α 19
Υπε΄ρ: 90
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: García-Orcoyen Tormo
PSE: Cerdeira Morterero, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Moraes, Swiebel, Vairinhos, Van Lancker,
Zimeray, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre,
Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 384
Κατα
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Souchet,
Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
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Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E.,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 7
GUE/NGL: Alyssandrakis
NI: Bonino, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
40. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
τροπολογι΄α 7
Υπε΄ρ: 256
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter,
Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de
Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
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Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho, Pérez Royo
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
΄ : 225
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis
41. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
τροπολογι΄α 24
Υπε΄ρ: 327
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
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NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester,
Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo
Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Theorin,
Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 158
Κατα
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Rousseaux
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Stirbois
PPE-DE: Lehne
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres
Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Muscardini, Mussa, Musumeci, Queiró, Segni
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Αποχε΄ς: 7
ELDR: Mulder, Vermeer
NI: Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis
PPE-DE: Florenz
UEN: Ribeiro e Castro
42. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 89
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Deprez, Grosch, Pronk
PSE: Dehousse, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Theorin, Vairinhos
UEN: Andrews
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 389
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Sanders-ten Holte, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz
García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack,
Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra,
Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 7
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
UEN: Musumeci
43. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
τροπολογι΄α 15
Υπε΄ρ: 230
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Di Pietro, Malmström, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 257
Κατα
EDD: Abitbol, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de
Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ford, McCarthy
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 5
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
NI: Martin Hans-Peter
44. Έκθεση Wijkman A5-0261/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 428
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen,
Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
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NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 39
Κατα
EDD: Abitbol
ELDR: Vallvé
NI: Garaud
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bébéar, Bradbourn, Cederschiöld, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dover, Elles, Florenz, Fourtou, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hermange, Jackson, Khanbhai,
Lehne, Marques, Martin Hugues, Montfort, Nicholson, Perry, Pronk, Purvis, Schaffner, Schleicher,
Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Twinn, de Veyrinas, Vlasto
Αποχε΄ς: 12
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
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PSE: Marinho
UEN: Camre
Verts/ALE: Jonckheer
45. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 282
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Bébéar, Daul, De Veyrac, Ferrer, Fourtou, Goepel, Grosch, Grossetête, Hermange, Korhola,
Lamassoure, Martin Hugues, Morillon, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, de Veyrinas, Vlasto
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn,
Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 173
Κατα
EDD: Abitbol, Mathieu
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie,
Cushnahan, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar,
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Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila
Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Haug
UEN: Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
NI: Bonino
UEN: Camre

46. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 261
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Fourtou, Goepel, Grosch,
Grossetête, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, de
Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Angelilli, Muscardini
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 222
Κατα
EDD: Abitbol, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Beysen, Borghezio
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Dell’Utri, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández
Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott,
Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila
Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 8
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Bonino
UEN: Camre
47. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 12
Υπε΄ρ: 314
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Camisón Asensio,
Cesaro, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fernández Martín, Ferrer, Fourtou, Galeote
Quecedo, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Martin Hugues,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo
Jiménez, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Sudre, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas,
Vila Abelló, Vlasto, Wijkman, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 165
Κατα
EDD: Abitbol, Mathieu
NI: Berthu, Beysen, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Dell’Utri, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van
Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
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Αποχε΄ς: 10
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Bonino, Borghezio, Garaud
UEN: Camre
48. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 9, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 220
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé
GUE/NGL: Blak, Brie, Caudron, Fraisse, Markov, Meijer, Sylla
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Deprez, Fernández
Martín, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Hernández Mollar, Herranz
García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca
Sánchez-Neyra, Thyssen, Vila Abelló, Wieland, Wijkman, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye,
Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 231
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson,
Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Souchet, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von
Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Glase,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 30
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Uca, Vachetta
NI: de La Perriere
UEN: Camre
49. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 3
Υπε΄ρ: 196
EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, van den Bos, Davies, Dybkjær, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo,
Plooij-van Gorsel, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Uca, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend,
Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez,
Descamps, De Veyrac, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Florenz, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Kaldí, Langenhagen, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Menrad,
Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon,
Schaffner, Schmitt, Smet, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto,
Wachtmeister, Wijkman, Zabell
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Campos, Carlotti, Carnero González, Cerdeira Morterero, Díez González,
Garot, van Hulten, Izquierdo Rojo, Karamanou, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lund, Malliori, Martínez
Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller,
Myller, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Prets, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Soares, Soriano
Gil, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Volcic, Zimeray, Zrihen
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UEN: Mussa, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 277
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Ludford, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer
GUE/NGL: Blak, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Schröder Ilka, Sylla
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Bartolozzi, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hannan, Harbour,
Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström,
Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den
Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho,
Martin David W., Medina Ortega, Miller, Moraes, Morgan, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paciotti,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo,
Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vattimo, Watts, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro
Αποχε΄ς: 14
ELDR: Clegg, Huhne, Manders, Wallis
GUE/NGL: Frahm, Korakas, Patakis
NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer
UEN: Camre
Verts/ALE: Wuori
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50. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 16
Υπε΄ρ: 146
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dell’Utri, Fernández
Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo
Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Dhaene, El Khadraoui, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Paasilinna, Pérez Royo, Thorning-Schmidt,
Vairinhos, Van Lancker
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 335
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Wallis
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y
Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, OomenRuijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
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Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray,
Zorba, Zrihen
Αποχε΄ς: 1
UEN: Marchiani
51. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 14
Υπε΄ρ: 232
ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Ferrer,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar,
Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 236
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
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GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 13
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Vachetta
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Stirbois
UEN: Camre
52. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 4
Υπε΄ρ: 269
EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Stirbois,
Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar,
Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca
Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
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Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 207
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
Verts/ALE: Gahrton
Αποχε΄ς: 3
ELDR: Dybkjær
NI: Berthu, Souchet
53. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
παρα΄γραφος 39
Υπε΄ρ: 262
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten
Holte, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Wallis
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GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grosch, Grossetête,
Hermange, Lulling, McCartin, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Ojeda Sanz, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Schaffner, Smet, Stockton, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El
Khadraoui, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Myller, Napoletano, O’Toole, Paciotti, Pérez Royo,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo,
Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez,
Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 180
Κατα
EDD: Abitbol, Mathieu
ELDR: Busk, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Thors, Van Hecke
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi,
Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso,
Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell’Utri, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn,
Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Liese, Lisi, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Gröner, Hänsch, Moraes, Napolitano, Paasilinna, Zorba
UEN: Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Thomas-Mauro
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Αποχε΄ς: 7
GUE/NGL: Krivine, Patakis, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Stirbois
54. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 5
Υπε΄ρ: 265
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta
NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar,
Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez,
Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 203
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
Αποχε΄ς: 10
EDD: Bonde, Sandbæk
ELDR: Dybkjær
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

55. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 18
Υπε΄ρ: 252
EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Monsonís Domingo
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, De Veyrac, Fernández
Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 212
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer,
Nicholson, Nisticò, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 11
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut
UEN: Camre
56. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 272
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Monsonís Domingo, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Ferrer,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar,
Herranz García, Lamassoure, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 195
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne,
Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Theorin
Αποχε΄ς: 9
ELDR: Dybkjær
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Stirbois, Varaut
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57. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 19
Υπε΄ρ: 271
EDD: Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Stirbois
PPE-DE: Bourlanges, Deprez, Ferrer, Harbour, Sacrédeus, Wijkman, Xarchakos
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 197
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Nordmann, Thors
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
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Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 7
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Martin Hans-Peter, Souchet, Varaut
UEN: Camre
58. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 1, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 201
EDD: Mathieu
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo
Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ford, Goebbels, Marinho, Swiebel
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Schroedter
΄ : 254
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne,
Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Ferrer, Florenz, Jackson, Schnellhardt
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 14
ELDR: Dybkjær, Vallvé
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Stirbois
PPE-DE: Grosch, Smet, Thyssen
UEN: Camre
Verts/ALE: Isler Béguin, Morera Català, Nogueira Román
59. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 1, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 197
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Clegg, Nordmann
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Deva, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga
Polledo, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo
Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Ford, Pérez Royo, Stockmann
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
΄ : 261
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen,
Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Ayuso González, Bartolozzi, Bébéar, Cornillet, Deprez, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Martin Hugues, Sturdy
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Souladakis,
Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 14
ELDR: Dybkjær, Vallvé
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
PPE-DE: Grosch, Smet, Thyssen
UEN: Camre
Verts/ALE: Morera Català, Nogueira Román
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60. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
παρα΄γραφος 50, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 257
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Clegg, Costa Paolo, Nordmann
GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Eriksson, Frahm, Herzog, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri,
Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wieland, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà
PSE: Aparicio Sánchez, Cerdeira Morterero, Junker, Karamanou, Katiforis, Lage, Lund, Napolitano, Paciotti,
Patrie, Poignant, Rothley, Savary, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Wiersma
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 201
Κατα
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Huhne, Jensen, Ludford,
Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo,
Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Avilés Perea, von Boetticher, Chichester, Deprez, Flemming, Florenz, Glase, Langen, Langenhagen,
Musotto, Pack, Pex, Quisthoudt-Rowohl, Schleicher, Sturdy, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De
Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E.,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
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Izquierdo Rojo, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra,
Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, O’Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Watts,
Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Lagendijk, Morera Català, Nogueira Román,
Rod, de Roo, Staes, Wuori
Αποχε΄ς: 6
ELDR: Dybkjær
NI: de Gaulle, Martin Hans-Peter
PSE: Prets, Stockmann
UEN: Camre
61. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
παρα΄γραφος 50, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 82
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Caudron, Eriksson, Frahm, Korakas, Manisco, Modrow, Naïr, Seppänen
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Averoff, Ayuso González, Chichester, Ferrer, Jeggle, Kaldí, Konrad, Korhola, McCartin, Montfort,
Oostlander, Pastorelli, Piscarreta, Xarchakos, Zabell
PSE: Dehousse, Goebbels, Junker, Lage, Lund, Patrie, Poignant, Savary, Tsatsos, Vattimo, Wiersma
UEN: Marchiani, Muscardini, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 370
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Jensen, Ludford,
Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín,
Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka,
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Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, HeatonHarris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, ThomasMauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Isler Béguin, McKenna, Morera Català,
Nogueira Román, de Roo, Schörling, Wuori
Αποχε΄ς: 6
ELDR: Dybkjær
NI: Garaud
PSE: Volcic
UEN: Camre, Hyland
Verts/ALE: Rod
62. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 2
Υπε΄ρ: 236
EDD: Abitbol, Butel, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Huhne,
Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Koulourianos
NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Moraes, Paasilinna, Tsatsos
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Maes
΄ : 98
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk
ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Böge, Ferrer
PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cerdeira Morterero, Dührkop Dührkop,
Gröner, Lund, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Napolitano, Pérez Royo, Sauquillo
Pérez del Arco, Swiebel, Terrón i Cusí, Vairinhos
UEN: Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 124
EDD: Bernié, Saint-Josse
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Puerta
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
PPE-DE: Deprez, Grosch, Smet
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den
Burg, Carlotti, Casaca, Cashman, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage,
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Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller,
Napoletano, O’Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
63. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
τροπολογι΄α 21
Υπε΄ρ: 152
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Camisón Asensio,
Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, Fourtou, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Lamassoure, Lulling, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz,
Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schaffner, Schierhuber, Smet, Sudre, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto,
Zabell
PSE: Dhaene, El Khadraoui, van Hulten, Lund, Mendiluce Pereiro, Myller, Paasilinna, Vairinhos, Van
Lancker
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 314
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Huhne,
Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen,
Väyrynen, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Beysen, Borghezio, Garaud
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Berend, Böge, von
Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell’Utri, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri,
Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen,
Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Musotto, Nassauer, Nicholson,
Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
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Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 3
ELDR: Dybkjær
NI: Martin Hans-Peter
UEN: Camre
64. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη IA
Υπε΄ρ: 434
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne,
Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson,
Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz,
Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von
Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro,
Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de
Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
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Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley,
Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod,
de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 24
Κατα
GUE/NGL: Chountis
PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Lisi, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Salafranca Sánchez-Neyra,
Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell
PSE: Marinho
UEN: Muscardini
Αποχε΄ς: 5
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
PSE: Adam
65. Έκθεση Sterckx A5-0257/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 396
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen,
Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors,
Vallvé, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta
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NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange,
Leinen, Lund, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 24
Κατα
ELDR: Di Pietro
PPE-DE: Balfe, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour,
Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Stevenson, Tannock, Twinn, Van
Orden, Villiers
Αποχε΄ς: 13
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Purvis, Rovsing
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2004)0310

΄ των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I
Οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν κανο΄νων για ορισµε΄νες οδηγι΄ες µεταΚοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση κοινω
φορα΄ς εµπορευµα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)47  C5-0055/2004  2004/0017(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2004)47) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 71, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0055/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67, 89 και 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0250/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να της
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0311

΄ ν υδα΄των (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) ***I
Ιχθει΄ς των γλυκω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν υδα΄των που ΄εχουν ανα΄γκη προσταΚοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της ποιο΄τητος των γλυκω
΄ σεως για τη διατη΄ρηση της ζωη΄ς των ιχθυ΄ων (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(2004)19 
σι΄ας η΄ βελτιω
C5-0038/2004  2004/0002(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2004)19) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0038/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67, 89 και 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0252/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να της
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0312

΄ ν που χρησιµοΜηχανοκι΄νητα οχη΄µατα (συµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
ποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄) ***
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας επι΄ του σχεδι΄ου κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς
΄ ν για την Ευρω
΄ πη περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για τη
Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται στον εσωτερικο΄ εξοπλισµο΄ ορισυµπεριφορα΄ ως προς την καυ΄ση των υλικω
΄ ν µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των (COM(2003)630  5049/2004  C5-0106/2004 
σµε΄νων κατηγοριω
2003/0247(AVC))
(∆ιαδικασι΄α συ΄µφωνης γνω΄µης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)630  5049/2004) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 97/836/ΕΚ της 27ης Νοεµβρι΄ου 1997 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την αι΄τηση του Συµβουλι΄ου για παροχη΄ συ΄µφωνης γνω΄µης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 300,
παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0106/2004),
΄ ς και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 86 και το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, καθω
του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0238/2004),
1.

εκδι΄δει συ΄µφωνη γνω΄µη σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου·

2.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.
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P5_TA(2004)0313

΄µενης χρη΄σης ***
Προστασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το σχε΄διο κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς Επι΄ ν για την Ευρω
΄ πη, περι΄ οµοιο΄µορφων τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν για την προτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω
στασι΄α των αυτοκι΄νητων οχηµα΄των κατα΄ της µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σης (COM(2003)632  5048/2004
 C5-0105/2004  2003/0248(AVC))
(∆ιαδικασι΄α συ΄µφωνης γνω΄µης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)632  5048/2004) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 97/836/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1997 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την αι΄τηση του Συµβουλι΄ου για παροχη΄ συ΄µφωνης γνω΄µης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 300,
παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0105/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 86, το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0240/2004),
1.

εκδι΄δει συ΄µφωνη γνω΄µη επι΄ της προ΄τασης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου·

2.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.

P5_TA(2004)0314

΄ ν επισω
΄ τρων (θο΄ρυβος κυ΄λισης) ***
Έγκριση τυ΄που ελαστικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας επι΄ του σχεδι΄ου κανονισµου΄ της Οικονοµικη΄ς
΄ ν για την Ευρω
΄ πη, περι΄ οµοιο΄µορφων προδιαγραφω
΄ ν σχετικα΄ µε την
Επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ ν επισω
΄ τρων, ο΄σον αφορα΄ το θο΄ρυβο κυ΄λισης (COM(2003)635  5047/2004
΄εγκριση τυ΄που ελαστικω
 C5-0107/2004  2003/0254(AVC))
(∆ιαδικασι΄α συ΄µφωνης γνω΄µης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)635  5047/2004) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 97/836/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1997 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την αι΄τηση του Συµβουλι΄ου για παροχη΄ συ΄µφωνης γνω΄µης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 300,
παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0107/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 86, το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0239/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.
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1.

εκδι΄δει συ΄µφωνη γνω΄µη επι΄ της προ΄τασης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου·

2.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0315

Επανεξαγωγη΄ και εκ νε΄ου αποστολη΄ των προϊο΄ντων που επωφελη΄θηκαν απο΄ το ειδικο΄
΄ ς εφοδιασµου΄ *
καθεστω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ ν (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ)
λι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση των κανονισµω
αριθ. 1454/2001 για τους ο΄ρους επανεξαγωγη΄ς και εκ νε΄ου αποστολη΄ς των προϊο΄ντων που επωφελη΄θη΄ ς εφοδιασµου΄ (COM(2004)155  C5-0129/2004  2004/0051(CNS))
καν απο΄ το ειδικο΄ καθεστω
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)155) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 36, το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 299, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0129/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου (A5-0231/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0316

΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφοΤο΄κοι και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ ν κρατω
΄ ν µελω
΄ν *
ρετικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2003/49/ΕΚ µε στο΄χο να προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς περι΄οδοι
για ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄ συστη΄µατος φορολο΄γησης των πληρω΄ ν που αφορου΄ν το΄κους και τε΄λη για τη χρη΄ση δικαιω
΄ µατος ανα΄µεσα σε συνδεδεµε΄νες εταιρι΄ες διαφοµω
΄ ν κρατω
΄ ν µελω
΄ ν (COM(2004)243  C5-0187/2004  2004/0076(CNS))
ρετικω
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)243) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 94 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0187/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004

30.4.2004
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 67 και 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0276/2004),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0317

Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄
Τοµε΄α (COM(2003)763  C5-0622/2003  2003/0293(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)763) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 251, παρα΄γραφος 2, και 157, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα
οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0622/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητι΄ ν (A5-0241/2004),
σµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

΄ τατο ο΄ριο της
2.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συµβατο΄ µε το ανω
΄ ν Προοπτικω΄ν, χωρι΄ς να περιορι΄ζονται α΄λλες πολιτικε΄ς·
κατηγορι΄ας 3 των ∆ηµοσιονοµικω
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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P5_TC1-COD(2003)0293
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για τη συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 157, παρα΄γραφος 3,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (4),
΄ ντας τα ακο΄λουθα:
Εκτιµω
(1) Με την απο΄φαση 1999/784/ΕΚ (5), το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε ο΄τι η Κοινο΄τητα καθι΄σταται µε΄λος του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου του Οπτικοακουστικου΄ Τοµε΄α (εφεξη΄ς καλουµε΄νου Παρατηρητη΄ριο) µε στο΄χο την
υποστη΄ριξη των δραστηριοτη΄των του Παρατηρητηρι΄ου. Το Παρατηρητη΄ριο συµβα΄λλει στην ενι΄σχυση της
ανταγωνιστικο΄τητας της οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας της Κοινο΄τητας µε τη βελτι΄ωση της µεταφορα΄ς πληροφοριω΄ν στη βιοµηχανι΄α, ιδιαι΄τερα στις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, και την προβολη΄ σαφε΄στερης εικο΄νας της
αγορα΄ς.
΄τερο ρο΄λο στον οπτι(2) Τα πολυµε΄σα και οι νε΄ες τεχνολογι΄ες θα διαδραµατι΄σουν ακο΄µη µεγαλυ
΄σει τον σηµαντικο΄ του ρο΄λο µο΄νον
κοακουστικο΄ τοµε΄α. Το Παρατηρητη΄ριο µπορει΄ να διατηρη
΄ ν η ικανο΄τητα
΄ του να ανταποκριθει΄ στις νε΄ες αυτε΄ς εξελι΄ξεις ενισχυθει΄ εγκαι΄ρως.
εα
΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω
΄ πων, των προϊο΄ντων και των υπηρεσιω
΄ ν κατοχυρω
΄(3) Αν και η ελευ
΄κες, η ΄ελλειψη ενηµε΄ρωσης σχετικα
΄ µε τις πολλε΄ς διαφορε΄ς στους εθνικου΄ς
νεται στις Συνθη
΄ς για θε΄µατα φορολογικου
΄ και εργατικου
΄ δικαι΄ου παρεµποδι΄ζει την ελευ
΄θερη
κανονισµου
΄ ν του οπτικοακουστικου
΄ τοµε΄α. Το Παρατηρητη΄ριο
κυκλοφορι΄α των προϊο΄ντων και υπηρεσιω
΄σε να προσφε΄ρει θετικη
΄ συµβολη
΄ µε τη συγκε΄ντρωση και την παροχη
΄ ειδικευµε΄νης
θα µπορου
΄ς πληροφο
΄ρησης στους τοµει΄ς του φορολογικου
΄ και εργατικου
΄ δικαι΄ου, στον
και συστηµατικη
΄ των του δηµιουργου
΄ και στον τοµε΄α της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α
τοµε΄α των δικαιωµα
΄ ν.
των καταναλωτω
΄ Κοινοβουλι΄ου, της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, σχετικα
΄ µε
(4) Κατο΄πιν του ψηφι΄σµατος του Ευρωπαϊκου
΄σια ΄εκθεση συ
΄γκρι΄νορα» (6), στο οποι΄ο διατυπωνο΄ταν αι΄τηµα για ετη
την «Τηλεο΄ραση χωρι΄ς συ
΄ τη δυνατο΄τητα προ΄σβασης των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα
΄γκες στην
σης των επιδο΄σεων ΄οσον αφορα
΄ τηλεο΄ραση, το Παρατηρητη΄ριο θα µπορου
΄σε να κληθει΄ να συγκεντρω
΄ σει στοιχει΄α, σε
ψηφιακη
΄σια βα
΄ ση, για τα επι΄πεδα των τηλεοπτικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν που παρε΄χονται ως αρωγη
΄ σε α
΄ τοµα
ετη
΄ γκες, ΄οπως ο υποτιτλισµο
΄ς, η ακουστικη
΄ περιγραφη
΄ και η νοηµατικη΄ γλω
΄ σσα σε
µε ειδικε΄ς ανα
΄ολα τα κρα
΄ τη µε΄λη της ΕΕ η
΄ του Συµβουλι΄ου της Ευρω
΄ πης.
(5) Η συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στο Παρατηρητη΄ριο αποδει΄χθηκε αποτελεσµατικη΄ για την υποστη΄ριξη των
δραστηριοτη΄των του Παρατηρητηρι΄ου.
(6) Ενδει΄κνυται η συνε΄χιση της εν λο΄γω συµµετοχη΄ς κατα΄ την αναγκαι΄α περι΄οδο για την ΄εκδοση των κατευθυ΄ ν των µελλοντικω
΄ ν δραστηριοτη΄των του Παρατηρητηρι΄ου απο΄ το 2006 και µετα΄.
ντη΄ριων γραµµω
(7) Η απο΄φαση 1999/784/ΕΚ πρε΄πει, κατα΄ συνε΄πεια, να τροποποιηθει΄ καταλλη΄λως,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 21ης Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 61.
ΕΕ C …
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
Άρθρο µο΄νο
Το α΄ρθρο 5 της απο΄φασης 1999/784/ΕΚ αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Άρθρο 5
Η παρου΄σα απο΄φαση εφαρµο΄ζεται µε΄χρι την τελευται΄α ηµε΄ρα του τελευται΄ου µη΄να του εβδο΄µου ΄ετους απο΄
το ΄ετος της ΄εκδοση΄ς της.»
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

P5_TA(2004)0318

Συ΄µβαση-πλαι΄σιο της ΠΟΥ για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη συ΄ναψη της συ΄µβασης-πλαισι΄ου της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος (COM(2003)807  C5-0028/2004  2003/0316(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)807) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄µβαση-πλαι΄σιο της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας για την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος,
* ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 95, 133 και 152, σε συνδυασµο΄ µε την πρω΄τη προ΄ταση του πρω΄του εδαφι΄ου του
α΄ρθρου 300, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο
* ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω
κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0028/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, του Κανονισµου΄ του,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και της
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0226/2004),
Επιτροπη΄ Νοµικω
1.

εγκρι΄νει τη συ΄ναψη της συ΄µβασης·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και στη γραµµατει΄α της συ΄µβασης-πλαισι΄ου
καθω
της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση του καπνι΄σµατος, µε το αι΄τηµα να διανεµηθει΄
σε ο΄λα τα εκτο΄ς ΕΕ συµβαλλο΄µενα µε΄ρη.
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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΄ ν, κρε΄µα κα΄στανου *
Μαρµελα΄δες, ζελε΄, µαρµελα΄δες εσπεριδοειδω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2001/113/ΕΚ που αφορα΄ τις µαρµελα΄δες, τα ζελε΄ και τις µαρµελα΄δες
΄ ν, καθω
΄ ς και την κρε΄µα κα΄στανου που προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ του ανθρω
΄ που
εσπεριδοειδω
(COM(2004)151  C5-0128/2004  2004/0052(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)151) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0128/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0251/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250,
παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
(3) Σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς της Αυστρι΄ας, χρησιµοποιει΄ται
επι΄σης κατα΄ παρα΄δοση ο ο΄ρος «Marmelade» για την απο΄δοση της
ονοµασι΄ας προϊο΄ντων «µαρµελα΄δα»· για να γι΄νεται δια΄κριση µεταξυ΄
΄ σεις αυτε΄ς, ο ο΄ρος
των δυ΄ο κατηγοριω΄ν προϊο΄ντων στις περιπτω
΄ ν» αποδι΄δεται ως «Marmelade aus
«µαρµελα΄δα εσπεριδοειδω
Zitrusfruchten».

(3) Σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς της Αυστρι΄ας και της Γερµανι΄ας, χρησιµοποιει΄ται επι΄σης κατα΄ παρα΄δοση ο ο΄ρος «Marmelade»
για την απο΄δοση της ονοµασι΄ας προϊο΄ντων «µαρµελα΄δα»· για να
γι΄νεται δια΄κριση µεταξυ΄ των δυ΄ο κατηγοριω΄ν προϊο΄ντων στις περι΄ ν», αποδι΄δεται ως
πτω΄σεις αυτε΄ς, ο ο΄ρος «µαρµελα΄δα εσπεριδοειδω
«Marmelade aus Zitrusfrüchten», «Orangenmarmelade» και
«Ζitronenmarmelade».

Τροπολογι΄α 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
(4) Οι ανωτε΄ρω παραδο΄σεις πρε΄πει εποµε΄νως να ληφθου΄ν υπο΄ψη
απο΄ την Αυστρι΄α κατα΄ τη θε΄σπιση των αναγκαι΄ων µε΄τρων για τη
συµµο΄ρφωση΄ της µε την οδηγι΄α,
(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

(4) Οι ανωτε΄ρω παραδο΄σεις πρε΄πει εποµε΄νως να ληφθου΄ν υπο΄ψη
απο΄ την Αυστρι΄α και τη Γερµανι΄α κατα΄ τη θε΄σπιση των αναγκαι΄ων µε΄τρων για τη συµµο΄ρφωση΄ της µε την οδηγι΄α,
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, υποσηµει΄ωση 2 (οδηγι΄α 2001/113/ΕΚ)
Στην Αυστρι΄α ει΄ναι επι΄σης δυνατη΄ για την πω΄ληση στον τελικο΄
καταναλωτη΄ σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς η χρη΄ση του ο΄ρου «Marmelade».

Στην Αυστρι΄α και τη Γερµανι΄α ει΄ναι επι΄σης δυνατη΄ για την
΄ ληση στον τελικο΄ καταναλωτη΄ σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς η
πω
χρη΄ση του ο΄ρου «Marmelade».

Τροπολογι΄α 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, υποσηµει΄ωση 3 (οδηγι΄α 2001/113/ΕΚ)
Στην Αυστρι΄α ει΄ναι επι΄σης δυνατη΄ για την πω΄ληση στον τελικο΄
καταναλωτη΄ σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς η χρη΄ση του ΄ορου «Marmelade aus Zitrusfruchten».

Στην Αυστρι΄α και τη Γερµανι΄α ει΄ναι επι΄σης δυνατη΄ για την
΄ ληση στον τελικο΄ καταναλωτη΄ σε ορισµε΄νες τοπικε΄ς αγορε΄ς η
πω
χρη΄ση των ΄ορων «Marmelade aus Zitrusfrüchten», «Orangenmarmelade» και «Ζitronenmarmelade».

P5_TA(2004)0320

Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης
1.
΄
΄
΄
΄
Αποφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου σχετικα µε την απαλλαγη΄ για την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης, για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0632/2003  2003/2242(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις της Υπηρεσι΄ας (1) (C5-0632/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0149/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνι΄ου 2002
σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2) και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1646/2003 της
18ης Ιουνι΄ου 2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικα΄ µε την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης, και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 8 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς
Εξωτερικω
(A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση
του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.
(1)
(2)
(3)
(4)

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 1.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 16.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0632/2003 
2003/2242(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις της Υπηρεσι΄ας (1) (C5-0632/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0149/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2)
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1646/2003 της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικα΄ µε την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης, και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 8 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς
Εξωτερικω
(A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 8 Απριλι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (5) στο ∆ιευθυντη΄ της
Υπηρεσι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001, βα΄σει της
΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του µεταξυ΄
α΄λλων:



επε΄µενε ο΄τι η Υπηρεσι΄α, συ΄µφωνα µε προηγου΄µενες παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις και λογαριασµου΄ς, ΄επρεπε να λα΄βει ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να αποφυ΄γει τον κι΄νδυνο
΄ ν φυ΄λλων για την τη΄ρηση των λογαριασµω
΄ ν της·
σφαλµα΄των εξ αιτι΄ας της χρησιµοποι΄ησης λογιστικω



καλου΄σε την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει στο Κοινοβου΄λιο τα αποτελε΄σµατα της διοικητικη΄ς ΄ερευνας που ει΄χε ως
΄ ν για κακοδιαχει΄ριση, καθω
΄ ς και τα µε΄τρα που θα ελαµβα΄νοντο σε
στο΄χο τον καταµερισµο΄ τυχο΄ν ευθυνω
΄ ν µε΄τρων·
περι΄πτωση που θα θεωρει΄το σκο΄πιµη η λη΄ψη πειθαρχικω



΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας, να
καλου΄σε την Υπηρεσι΄α, προς εξασφα΄λιση της προστασι΄ας των οικονοµικω
διασφαλι΄σει τη συστηµατικη΄ παρακολου΄θηση ο΄λων των σχεδι΄ων στον ενεργειακο΄ τοµε΄α που χρηµατοδοτου΄νται µε κοινοτικα΄ κονδυ΄λια· να λα΄βει ο΄λα τα σχετικα΄ µε΄τρα, σε συνεργασι΄α µε την UNMIK, την Kosovo
Power Corporation (KEK) και τους εξωτερικου΄ς αναδο΄χους εποπτει΄ας, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ η µακροπρο΄θεσµη βιωσιµο΄τητα των επενδυ΄σεων στον ενεργειακο΄ τοµε΄α· και να θεσπι΄σει συνολικο΄ σχε΄διο για την
΄ ντας τη συµβατο΄τητα΄ τους µε την πολιτικη΄
παρακολου΄θηση των χρηµατοδοτου΄µενων ΄εργων, αξιολογω
της ΕΕ στην περιοχη΄·

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 1.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 16.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
L 148 της 16.6.2003, σ. 95 και 96.
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1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης, για τα
οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις απο΄ την Επιτροπη΄ (1)

462 804

517 633

5 978

2 915

∆ια΄φορα ΄εσοδα

495

135

Ανταλλαγµατικα΄ κεφα΄λαια

497

5 787

Έσοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄

500

0

470 274

526 469

17 771

13 418

206

337

Πληρωµε΄ς

6 211

5 908

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

2 037

1 217

Πληρωµε΄ς

138 512

327 345

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

293 106

176 863

΄ ν (β)
Συ΄νολο των δαπανω

457 844

525 088

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (2)

12 430

1 382

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

− 73 127

− 35 768

Πληρωµε΄ς για λογαριασµο΄ της Επιτροπη΄ς ( )

− 25 407

− 70 050

0

31 061

Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα

Συ΄νολο των εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄

1

΄ σεων πληρωµω
΄ ν του 2001 (τι΄τλος ΙΙΙ)
Ακυ΄ρωση πιστω
΄ σεις απο΄ το 2001 που ακυρω
΄ θηκαν (τι΄τλοι Ι
Μεταφερθει΄σες πιστω
και II)

135

254

΄ ν πιστω
΄ σεων του 2001
Αποδεσµευ΄σεις µεταφερθεισω

5 463

0

΄ ν πιστω
΄ σεων του 2001
Μεταφορε΄ς συµπληρωµατικω

− 32 423

0

22

−5

− 112 908

− 73 127

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς
Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµ.: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις, οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α της Υπηρεσι΄ας.
(1)
()
2

Συµπεριλαµβανοµε΄νων των καταβολω΄ν που πραγµατοποι΄ησε η Επιτροπη΄ προκειµε΄νου η Υπηρεσι΄α να πραγµατοποιη΄σει πληρωµε΄ς για λογαριασµο΄ της.
Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
2.
λαµβα΄νει γνω΄ση της συ΄στασης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις προβλε΄ψεις των
΄ ν δαπανω
΄ ν (Τι΄τλος ΙΙ) ου΄τως ω΄στε να εξασφαλιστει΄ ο΄τι οι µεταφορε΄ς πιστω
΄ σεων στο επο΄µενο ΄ετος και οι
διοικητικω
πιστω΄σεις που παραγρα΄φονται δεν αφορου΄ν υπερβολικα΄ µεγα΄λο µε΄ρος του συνολικου΄ διοικητικου΄ προϋπολογισµου΄· ευελπιστει΄ ο΄τι η Υπηρεσι΄α, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αυθεντικο΄τητας του προϋπολογισµου΄, θα λα΄βει τα
µε΄τρα που απαιτου΄νται για το σεβασµο΄ της συ΄στασης αυτη΄ς·
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΄ δελτι΄α
∆ηµοσιονοµικα
3.
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Υπηρεσι΄α ΄εδωσε θετικη΄ συνε΄χεια σε προηγου΄µενες παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄
Συνεδρι΄ου, επιτυγχα΄νοντας ΄ετσι προ΄οδο ο΄σον αφορα΄ την ενι΄σχυση του συστη΄µατος εσωτερικου΄ ελε΄γχου της µε
την εισαγωγη΄ του λογιστικου΄ συστη΄µατος SI2·
4.
καλει΄ την Υπηρεσι΄α να δω΄σει ταχε΄ως εξι΄σου θετικη΄ συνε΄χεια στην προ΄ταση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και
του Κοινοβουλι΄ου για την εισαγωγη΄ αξιο΄πιστου γενικου΄ λογιστικου΄ εργαλει΄ου σε ο΄λα τα κε΄ντρα της, εγκαταλει΄ποντας τα λογιστικα΄ φυ΄λλα για τους γενικου΄ς της λογαριασµου΄ς·
5.
αναµε΄νει ο΄τι η Υπηρεσι΄α θα ανταποκριθει΄ ταχε΄ως στην προ΄σκληση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να διασαφη΄ ς των κονδυλι΄ων που διατε΄θηκαν σε ειδικευµε΄νους φορει΄ς για τη χρηµατοδο΄τηση προγραµµα΄των
νι΄σει το καθεστω
δανεισµου΄ σε ειδικου΄ς τοµει΄ς και να υιοθετη΄σει τις δε΄ουσες λυ΄σεις ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο πρε΄πει να
εγγρα΄φονται τα κονδυ΄λια αυτα΄ στις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της Υπηρεσι΄ας·
6.
εκφρα΄ζει βαθια΄ ανησυχι΄α για τα ευρη΄µατα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που καταδεικνυ΄ουν ο΄τι ανοι΄χτηκε
τραπεζικο΄ς λογαριασµο΄ς στο ο΄νοµα της Υπηρεσι΄ας τον οποι΄ο ο υπο΄λογος αγνοου΄σε· λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση
την εξη΄γηση που παρε΄σχε ο ∆ιευθυντη΄ς της Υπηρεσι΄ας σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄· ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι σε ΄ενα
πολυ΄πλοκο αποκεντρωµε΄νο περιβα΄λλον εντο΄ς του οποι΄ου λειτουργει΄ η Υπηρεσι΄α, θε΄µατα που σχετι΄ζονται µε
συναλλαγε΄ς µε τρα΄πεζες πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται µε τη µε΄γιστη προσοχη΄ και διαφα΄νεια·
7.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τα µε΄τρα που ΄ελαβε η Υπηρεσι΄α, ως εµφαι΄νονται στις απαντη΄σεις της προς το
΄ σει το συντοΕρωτηµατολο΄γιο, για να αποφευχθει΄ η επανα΄ληψη΄ τους στο µε΄λλον· καλει΄ την Υπηρεσι΄α να βελτιω
νισµο΄ µεταξυ΄ του υπολο΄γου και των εξουσιοδοτηµε΄νων λογιστω΄ν στα επιχειρησιακα΄ κε΄ντρα· καλει΄ επι΄σης την
΄ σουν τον συντονισµο΄ µεταξυ΄ του υπολο΄γου της Υπηρεσι΄ας και της ∆ιευ΄θυνΥπηρεσι΄α και την Επιτροπη΄ να βελτιω
΄ ν της Επιτροπη΄ς·
σης Λογιστικω
8.
καλει΄ την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς να εξετα΄σει το θε΄µα προκειµε΄νου να προσδιορι΄σει
τυχο΄ν συστηµικε΄ς ελλει΄ψεις και να προβει΄ στις αναγκαι΄ες συστα΄σεις για την αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των
αυτω΄ν·
΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
9.
συµµερι΄ζεται την ανησυχι΄α που εξε΄φραζε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στην ΄εκθεση΄ του ο΄σον αφορα΄ τον κι΄νδυνο
αποδυνα΄µωσης του συστη΄µατος εσωτερικου΄ ελε΄γχου της Υπηρεσι΄ας, που θα µπορου΄σε να προκληθει΄ απο΄ τον
πολλαπλασιασµο΄ των εξουσιοδοτη΄σεων που παρε΄χει ο ∆ιευθυντη΄ς για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄· τονι΄ζει
΄ σεις ο΄πως οι διαπιστωθει΄σες απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στις οποι΄ες ΄εχουν υπογραο΄τι ει΄ναι απαρα΄δεκτες περιπτω
΄ σεων και πληρωµε΄ς απο΄ υπαλλη΄λους χωρι΄ς τη δε΄ουσα εξουσιοδο΄τηση, δεδοµε΄νου ο΄τι
φει΄ αναλη΄ψεις υποχρεω
παραβια΄ζουν τους δηµοσιονοµικου΄ς κανο΄νες· ελπι΄ζει ο΄τι ο ∆ιευθυντη΄ς θα εξηγη΄σει ικανοποιητικα΄ τις συνθη΄κες
που επε΄τρεψαν το ανωτε΄ρω φαινο΄µενο και θα αναφε΄ρει περαιτε΄ρω τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ η΄ σχεδιαστει΄ για την
΄ ν στο µε΄λλον·
προ΄ληψη τε΄τοιων περιστατικω
10. ελπι΄ζει ο΄τι η Υπηρεσι΄α θα τηρη΄σει απο΄λυτα τις διαδικασι΄ες για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ που
θεσπι΄ζονται το΄σο απο΄ το νε΄ο ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ ο΄σο και απο΄ το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ Πλαι΄σιο για
΄ σεις ο΄τι οι εξουσιοδοτη΄σεις αυτε΄ς θα µειωθου΄ν το ελα΄χιστο
τις Υπηρεσι΄ες· καλει΄ το ∆ιευθυντη΄ να δω΄σει διαβεβαιω
δυνατο΄ που απαιτει΄ται για την οµαλη΄ λειτουργι΄α της Υπηρεσι΄ας και την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της
συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·
11. υπενθυµι΄ζει το αι΄τηµα΄ του προς την Επιτροπη΄ (1) να υποβα΄λει πριν τον Ιου΄νιο του 2004 την ΄εκθεση
αξιολο΄γησης που προβλε΄πει το α΄ρθρο 14 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 ο΄σον αφορα΄ τη εφαρµογη΄
του παρο΄ντος κανονισµου΄ και προ΄ταση για το καθεστω΄ς της Υπηρεσι΄ας·
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
12. επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (2) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
(1) EE C 272 E της 13.11.2003, σ. 482.
(2) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
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13. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στην ΄εκθεση απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γ΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για
χων των υπηρεσιω
το γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων·
14. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (1)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (2) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·

∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
15. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
16. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
17. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
18. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
19. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
20. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
21. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
(1) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
22. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
23. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
24. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
«αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη»·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα ΄εκθεση απαλλαγη΄ς·
25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
26. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
27. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
28. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
29. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω30. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (3)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(3) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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31. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
32. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη.

P5_TA(2004)0321

Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην
Εργασι΄α
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0636/2003  2003/2246(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη
απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0636/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0141/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1654/2003 της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2062/94 σχετικα΄ µε τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την
Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην
Εργασι΄α, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 8.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 38.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και
την Υγει΄α στην Εργασι΄α σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(C5-0636/2003  2003/2246(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη
απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0636/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0141/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2)
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1654/2003 της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2062/94 σχετικα΄ µε τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την
Ασφα΄λεια και την Υγει΄α (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),

Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (5) στο ∆ιευθυντη΄ του
Οργανισµου΄ σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001, βα΄σει της
΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του µεταξυ΄
α΄λλων:


δε΄χτηκε την εξη΄γηση που ΄εδωσε ο Οργανισµο΄ς ο΄σον αφορα΄ τις συνθη΄κες που προκα΄λεσαν τη µεταφορα΄
µεγα΄λης ποσο΄τητας λειτουργικω΄ν πιστω΄σεων απο΄ το 2001 στο 2002 κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο επειδη΄ καθυστε΄ρησε η ΄εγκριση του προγρα΄µµατος προ΄ληψης ατυχηµα΄των ΜΜΕ το οποι΄ο ει΄χε κληθει΄ η Υπηρεσι΄α να
εφαρµο΄σει·



λαµβα΄νει γνω΄ση της συνολικα΄ καλη΄ς αξιολο΄γησης της απο΄δοσης του Οργανισµου΄ που προκυ΄πτει απο΄
την εξωτερικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης και υποστηρι΄ζει ο΄τι θα πρε΄πει να εξεταστει΄ η θε΄ση του Οργανισµου΄
υπε΄ρ της µετατροπη΄ς του ανωτε΄ρω προγρα΄µµατος ΜΜΕ σε πολυετε΄ς προ΄γραµµα·



΄ σει τον προγραµµατισµο΄ των εργασιω
΄ ν του ο΄σον αφορα΄ τις δραστηριο΄καλει΄ τον Οργανισµο΄ να βελτιω
΄ ν κοµβικω
΄ ν σηµει΄ων και παρατηρει΄ µε ικανοποι΄ηση τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Υπηρετητες των εθνικω
σι΄ας και του Ιδρυ΄µατος του ∆ουβλι΄νου·

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 8.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 38.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
L 333 της 20.12.2003, σ. 52 και 53.
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1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια και
την Υγει΄α στην Εργασι΄α, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001:
΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς
Λοιπε΄ς επιχορηγη΄σεις
∆ια΄φορα ΄εσοδα

12 324

9 400

252

184

8

0

73

91

12 657

9 676

3 024

2 654

136

168

1 140

846

247

229

Πληρωµε΄ς

2 030

1 543

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

5 623

5 814

΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

12 199

11 255

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (1)

458

− 1 579

− 2 185

− 886

΄ σεις απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος που
Μεταφερθει΄σες πιστω
΄ θηκαν
ακυρω

609

242

Έσοδα επαναχρησιµοποι΄ησης απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος
που δεν χρησιµοποιη΄θηκαν

0

9

Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς

4

2

Τακτοποι΄ηση

7

27

− 1 108

− 2 185

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

΄ ν.
Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ει΄ναι δυνατο΄ να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στη στρογγυλοποι΄ηση των ποσω
Πηγη΄: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην Εργασι΄α.
(1)

Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1150/2000 (ΕΕ L 130 της
31.5.2000 σ. 8.).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ νει εκ νε΄ου την α΄ποψη που ει΄χε εκφρα΄σει στο προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του της 6ης Νοεµβρι΄ου
2.
διατυπω
2003 (παρα΄γραφος 8) που συνο΄δευε την απαλλαγη΄ για το 2001 ο΄τι ελπι΄ζει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα καταβα΄λει
΄ σει τον προγραµµατισµο΄ των δραστηριοτη΄των του προκειµε΄νου να µειω΄σει το
κα΄θε προσπα΄θεια για να βελτιω
µεγα΄λο ποσο΄ µεταφορω΄ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο ΄ετος· τονι΄ζει ο΄τι, ανεξαρτη΄τως της δια΄στασης απο΄ψεων που
φαι΄νεται να υπα΄ρχει µεταξυ΄ του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και του Οργανισµου΄ ο΄σον αφορα΄ τις προσπα΄θειες του
τελευται΄ου να τηρη΄σει την αρχη΄ του ενιαυσι΄ου, εξακολουθει΄ να εµµε΄νει ο΄τι πρε΄πει να καταβληθου΄ν περαιτε΄ρω
΄ ν µε ΄ενα αυστηρο΄τερο προγραµµατισµο΄ των επιχειρησιακω
΄ν
προσπα΄θειες για να µειωθει΄ το ποσο΄ των µεταφορω
δραστηριοτη΄των, ακο΄µη και ο΄ταν αυτε΄ς αφορου΄ν προγρα΄µµατα µε κυ΄κλο ζωη΄ς που ξεπερνου΄ν το οικονοµικο΄
΄ετος·
3.
ελπι΄ζει ο΄τι θα εξακολουθη΄σει να τηρει΄ται σχετικα΄ ενη΄µερο απο΄ τον Οργανισµο΄ ο΄σον αφορα΄ την ανα΄λυση
΄ ν λυ΄σεων που προσφε΄ρει το πλαι΄σιο του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονιπου θα πραγµατοποιη΄σει των εναλλακτικω
σµου΄ προκειµε΄νου να συνδυα΄σει τη δε΄ουσα υλοποι΄ηση των προγραµµα΄των µε ταυτο΄χρονη τη΄ρηση της αρχη΄ς του
ενιαυσι΄ου του προϋπολογισµου΄·
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4.
λαµβα΄νει γνω΄ση του σχεδι΄ου του Οργανισµου΄ για τη βελτι΄ωση του συστη΄µατος εσωτερικου΄ ελε΄γχου του, µε
΄ ς και των πρωτοβουλιω΄ν που ανακοι΄την ενδεχο΄µενη συ΄σταση δυναµικου΄ εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου, καθω
νωσε για την εφαρµογη΄, το 2004, των προτυ΄πων εσωτερικου΄ ελε΄γχου· αναµε΄νει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα το ενηµερω΄σει επι΄ των θεµα΄των αυτω΄ν µο΄λις ολοκληρω΄σει τις εσωτερικε΄ς του διαδικασι΄ες·
΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
5.
επισηµαι΄νει τις επικρι΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο ο Οργανισµο΄ς ΄εχει
διενεργη΄σει τους ελε΄γχους των δικαιου΄χων στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος χρηµατοδο΄τησης των ΜΜΕ, ιδι΄ως ο΄σον
΄ ς και τις παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου
αφορα΄ τις πραγµατικε΄ς δαπα΄νες που ΄εχουν δηλωθει΄, καθω
σχετικα΄ µε την τελικη΄ αξιολο΄γηση εκ µε΄ρους του Οργανισµου΄ ορισµε΄νων απο΄ τα εν λο΄γω προγρα΄µµατα· επισηµαι΄νει το΄σο την απα΄ντηση του Οργανισµου΄ ο΄τι, ως συνε΄πεια των αξιολογη΄σεων αυτω΄ν, το η΄µισυ απο΄ τους 51
δικαιου΄χους του προγρα΄µµατος δεν ΄ελαβε το πλη΄ρες ποσο΄ επιδο΄τησης· καλει΄ τον Οργανισµο΄ να χρησιµοποιη΄σει
τα διδα΄γµατα που αποκο΄µισε κατα΄ τη διαχει΄ριση του προγρα΄µµατος χρηµατοδο΄τησης των ΜΜΕ για το 2002,
΄ στε να εξασφαλισθει΄ µεγαλυ΄τερη σχολαστικο΄τητα και αποτελεσµατικο΄τερη αξιοποι΄ηση των χρηµατοδοτιου΄τως ω
΄ ν πο΄ρων στα προσεχη΄ προγρα΄µµατα·
κω
6.
ζητει΄ απο΄ τον Οργανισµο΄ να διαβιβα΄σει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του Κοινοβουλι΄ου την ΄εκθεση εξωτερικη΄ς
αξιολο΄γησης του δευ΄τερου προγρα΄µµατος χρηµατοδο΄τησης των ΜΜΕ ΄εως τον Σεπτε΄µβριο 2004 και να παρα΄σχει
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια που δο΄θηκε στην ΄εκθεση αξιολο΄γησης για το 2001-2002·
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
7.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
8.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
9.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
10. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (παρα΄γραφος 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
12. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
13. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
14. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
15. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
16. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
17. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα αυ΄ξαναν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
18. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
19. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
«αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη»·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στην παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
20. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
21. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
(1) P5_TA_(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA_(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
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΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
22. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
23. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
24. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω25. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (1)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
26. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στο ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
27. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη.
(1) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.

P5_TA(2004)0322

Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Περιβα΄λλοντος
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0635/2003  2003/2245(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0635/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0140/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιουλι΄ου
(1) ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 15.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
΄ ν και παρατηρη΄σεων (1) σχετικα΄ µε το περιβα΄λλον,
Περιβα΄λλοντος και του ευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου πληροφοριω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 13,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (2) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
΄
(ΕΚ, Ευρατοµ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση
του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0635/2003 
2003/2245(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0635/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0140/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιουλι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
΄ ν και παρατηρη΄σεων (3) σχετικα΄ µε το περιβα΄λλον,
Περιβα΄λλοντος και του ευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου πληροφοριω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 13,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 15.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 1.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του (1) µεταξυ΄ α΄λλων:
΄ σει το σχεδιασµο΄ των επιχειρησιακω
΄ ν δραστηριο χαιρετι΄ζει τις προσπα΄θειες του Οργανισµου΄ να βελτιω
τη΄των που αποσκοπου΄ν στη µει΄ωση του επιπε΄δου των µεταφορω΄ν κονδυλι΄ων στο επο΄µενο ΄ετος και
πιστευ΄ει ο΄τι οι µεταφορε΄ς που οφει΄λονται κυρι΄ως στη συµβατικη΄ σχε΄ση του Οργανισµου΄ µε τα Θεµατικα΄
Κε΄ντρα αποτελου΄ν ΄ενα προ΄βληµα ’συστηµικη΄ς’ φυ΄σεως· ζητα΄ να πραγµατοποιει΄ται αυστηρο΄τερος ΄ελεγχος
της εκτε΄λεσης των συµβα΄σεων απο΄ τα Κε΄ντρα αυτα΄· ζητα΄ επι΄σης να αναπτυχθει΄ µια εναρµονισµε΄νη
΄ ν, βα΄σει της βε΄λτιστης πρακτικη΄ς, ο΄σον αφορα΄ την αντιµετω΄πιση
προσε΄γγιση µεταξυ΄ των Υπηρεσιω
τε΄τοιων προβληµα΄των ’συστηµικη΄ς’ φυ΄σεως·
 καλει΄ τον Οργανισµο΄ να εφαρµο΄σει τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για τη βελτι΄ωση του συστη΄µατος κατα΄ ρησης και αρχειοθε΄τησης που εφαρµο΄ζει, προκειµε΄νου να συµµορφωθει΄ µε την απαι΄τηση να διαθε΄τει
χω
στους φακε΄λους του ο΄λα τα απαραι΄τητα ΄εγγραφα τεκµηρι΄ωσης·
 ελπι΄ζει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα εντει΄νει τις προσπα΄θειε΄ς τους στον τοµε΄α της διοργανικη΄ς συνεργασι΄ας επι΄
΄ ν·
θεµα΄των ο΄πως οι διαδικασι΄ες προ΄σκλησης προς υποβολη΄ προσφορω

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος, για τα οικονοµικα΄
΄ετη 2002 και 2001.
΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Ίδια ΄εσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς

18 749

18 342

1 136

1 493

198

369

20 083

20 204

Πληρωµε΄ς

9 714

8 126

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

1 018

735

2 054

1 423

247

521

Πληρωµε΄ς

6 493

3 738

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

5 611

6 856

΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

25 137

21 399

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (1)

− 5 054

− 1 195

Λοιπε΄ς επιχορηγη΄σεις
Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄

Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄

Μεταφερθε΄ν υπο΄λοιπο απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

− 3 274

− 3 117

΄ σεις απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος που
Μεταφερθει΄σες πιστω
΄ θηκαν
ακυρω

888

939

Έσοδα επαναχρησιµοποι΄ησης απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος
που δεν χρησιµοποιη΄θηκαν

8

86

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς

4

13

− 7 428

− 3 274

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α του Οργανισµου΄.
(1)

Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8.).

(1) ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 71 και 72.
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΄  Λογιστικοι΄ και λοιποι΄ ΄ελεγχοι
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄2.
λαµβα΄νει γνω΄ση της απα΄ντησης του Οργανισµου΄ στο ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις µεταφορε΄ς πιστω
σεων στο επο΄µενο ΄ετος και ιδι΄ως τη θε΄ση του ο΄σον αφορα΄ την πολυετη΄ φυ΄ση διαφο΄ρων σχεδι΄ων του· καλει΄
΄ ς τον Οργανισµο΄ να εξηγη΄σει περαιτε΄ρω την ανα΄λυση΄ του ο΄σον αφορα΄ τις εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που προσυνεπω
΄ σεων στην περι΄πτωση
σφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ιδι΄ως µε τη χρη΄ση διαφοροποιηµε΄νων πιστω
΄ ν µε τα Ευρωπαϊκα΄ Θεµατικα΄ Κε΄ντρα προς περιορισµο΄ των µεταφορω΄ν πιστω΄σεων και την καλυ΄τερη
συµφωνιω
τη΄ρηση της αρχη΄ς του ενιαυσι΄ου·
3.
χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση απο΄ τον Οργανισµο΄ υπηρεσι΄ας εσωτερικου΄ ελε΄γχου, αλλα΄ τονι΄ζει τη σηµασι΄α της
συνεργασι΄ας µε την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς·
4.
επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του προς τον Οργανισµο΄ να εφαρµο΄σει ταχε΄ως τα µε΄τρα που απαιτου΄νται προς
΄ ρησης και αρχειοθε΄τησης προκειµε΄νου να µπορου΄ν οι δηµουποστη΄ριξη του αποκεντρωµε΄νου συστη΄µατος καταχω
σιονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες να παρακολουθου΄ν καλυ΄τερα τις δραστηριο΄τητες και τα προγρα΄µµατα του Οργανισµου΄·
΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
5.
ανησυχει΄ ΄εντονα για τις επανειληµµε΄νες επικρι΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ τα κενα΄ στα
΄εγγραφα που υποβα΄λλονται προς αιτιολο΄γηση των αιτηµα΄των πληρωµω΄ν· αναµε΄νει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα λα΄βει
µε΄τρα προς αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος αυτου΄ και θα υποβα΄λει αναφορα΄ στην αρµο΄δια επιτροπη΄ του Κοινο΄ ρησης και αρχειοθε΄τησης της αλληλογραφι΄ας·
βουλι΄ου µο΄λις αρχι΄σει να λειτουργει΄ το συ΄στηµα καταχω
6.
λαµβα΄νει γνω΄ση της υπο΄σχεσης του Οργανισµου΄ που αναφε΄ρεται στις απαντη΄σεις προς το ερωτηµατολο΄γιο
ο΄τι δεν θα συναφθου΄ν νε΄ες συµφωνι΄ες χορηγι΄ας µε διεθνει΄ς φορει΄ς στο µε΄λλον και ο΄τι θα περιοριστου΄ν στο ειδικο΄
πλαι΄σιο του Κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος και του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄·
7.
λαµβα΄νει επι΄σης υπο΄ψη τη διασαφη΄νιση του Οργανισµου΄ ο΄σον αφορα΄ τις διευκολυ΄νσεις που παρασχε΄θηκαν
στο ’Royal Awards Foundation’ και ιδι΄ως τις τελευται΄ες πληρωµε΄ς, απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2003 και το κο΄στος
του γραφει΄ου που κατε΄χει στα κτι΄ρια του Οργανισµου΄· λαµβα΄νει επι΄σης υπο΄ψη την προ΄θεση του Οργανισµου΄ τα
τερµατι΄σει τη φιλοξενι΄α του Ιδρυ΄µατος· αναµε΄νει πα΄ντως ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα λα΄βει υπο΄ψη τις παρατηρη΄σεις του
Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ου΄τως ω΄στε να αποφευχθου΄ν παρο΄µοιες επικρι΄σεις στο µε΄λλον·
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
8.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
10. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
11. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
12. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
13. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
14. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
15. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
16. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
17. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω

Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
18. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα αυ΄ξαναν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
19. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
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Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
20. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
«αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη»·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
21. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
22. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
23. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
24. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
25. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω26. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (3)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
27. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
28. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(3) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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P5_TA(2004)0323

΄ν
Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
Προϊο΄ντων
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρω΄ ν Προϊο΄ντων ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
παϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0638/2003  2003/2255(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊ΄ ν Προϊο΄ντων για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0638/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0143/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1647/2003, της 18ης Ιουνι΄ου
΄ν
2003, που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση κοινοτικω΄ν διαδικασιω
΄εγκρισης και εποπτει΄ας των φαρµακευτικω
΄ ν προϊο΄ντων για ανθρω΄πινη και κτηνιατρικη΄ χρη΄ση και για τη
΄ ν Προϊο΄ντων (3), και ιδι΄ως το
συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
α΄ρθρο του 57α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
΄
(ΕΚ, Ευρατοµ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0212/2004),
΄ν
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
Προϊο΄ντων, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευ΄ ν Προϊο΄ντων, στο Συµβου΄λιο, στην
θυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 22.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 19.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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C 104 E/571
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση
΄ ν Προϊο΄ντων σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
των Φαρµακευτικω
΄ετος 2002 (C5-0638/2003  2003/2255(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊ΄ ν Προϊο΄ντων για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Οργανισµου΄ (1) (C5-0638/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0143/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1647/2003 του Συµβουλι΄ου, της 18ης Ιουνι΄ου
΄ν
2003, που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση κοινοτικω΄ν διαδικασιω
΄εγκρισης και εποπτει΄ας των φαρµακευτικω
΄ ν προϊο΄ντων για ανθρω΄πινη και κτηνιατρικη΄ χρη΄ση και για τη
΄ ν Προϊο΄ντων (3), και ιδι΄ως το
συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
α΄ρθρο του 57α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

δεδοµε΄νου ο΄τι το Κοινοβου΄λιο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 185 του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, ασκει΄ για
πρω΄τη φορα΄ την εξουσι΄α του για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Οργανισµου΄ ο΄σον αφορα΄ την
΄ν
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω
Προϊο΄ντων για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·

Γ.

δεδοµε΄νου ο΄τι κατα΄ την εγκαινι΄αση αυτη΄ς της νε΄ας σχε΄σης µε τον Οργανισµο΄, η αρµο΄δια επιτροπη΄ του
Κοινοβουλι΄ου ΄ελαβε πληροφορι΄ες απο΄ τον εν λο΄γω Οργανισµο΄ σε απα΄ντηση ερωτηµα΄των που του ει΄χε διαβιβα΄σει·

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση
΄ ν Προϊο΄ντων, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
των Φαρµακευτικω
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 22.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 19.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα (1)
Επιχορη΄γηση της Επιτροπη΄ς

14 534

14 000

2 407

1 300

38 372

42 708

313

288

1 750

4 504

57 376

62 800

25 793

22 437

424

538

Πληρωµε΄ς

8 807

8 143

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

1 910

4 851

16 990

17 687

4 477

8 113

΄ ν (β)
Συ΄νολο των δαπανω

58 401

61 769

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (2)

− 1 025

1 031

Κοινοτικη΄ επιχορη΄γηση για τα ορφανα΄ φα΄ρµακα
Τε΄λη
Συνεισφορα΄ ΕΟΧ
∆ια΄φορα ΄εσοδα
Συ΄νολο των εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος II του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δαπα΄νες  Τι΄τλος III του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

4 040

1 926

− 4 040

0

΄ σεις απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος που
Μεταφερθει΄σες πιστω
΄ θηκαν
ακυρω

1 377

1 258

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς

− 141

345

Λοιπε΄ς προσαρµογε΄ς

− 211

− 520

0

4 040

Επιστροφε΄ς στην Επιτροπη΄

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους
Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α του Οργανισµου΄.
(1)
()
2

Το ποσο΄ περιλαµβα΄νει 5,2 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ εισπρακτε΄ων εσο΄δων στο πλαι΄σιο του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002 (10,7 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄
το 2001).
Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8.).

΄  Χρηµατοδοτικοι΄ κανο΄νες
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ ν κανο΄νων του θα λα΄βει πλη΄ρως υπο΄ψη τις
2.
αναµε΄νει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς κατα΄ την ΄εγκριση των δηµοσιονοµικω
προτα΄σεις που εκτι΄θενται στη γνωµοδο΄τηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου αριθ. 6/2003 της 17ης Ιουλι΄ου 2003·
3.
χαιρετι΄ζει τη συµφωνι΄α που επιτευ΄χθηκε µεταξυ΄ του Οργανισµου΄ και της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την κατα΄ στε να ευνοηθει΄ η µει΄ωση των µεταφορω
΄ ν πιστω
΄ σεων το
βολη΄ της κοινοτικη΄ς επιδο΄τησης σε τρεις δο΄σεις ου΄τως ω
επο΄µενο ΄ετος· λαµβα΄νει επι΄σης γνω΄ση της αναθεωρηµε΄νης διαδικασι΄ας που θεσπι΄στηκε, συ΄µφωνα µε το Ελεγκτικο΄
΄ σεων σε περι΄πτωση που αποφασιστει΄ µι΄α επιθεω
΄ ρηση, µε
Συνε΄δριο, ο΄σον αφορα΄ τη διεκπεραι΄ωση των υποχρεω
στο΄χο να τηρηθει΄ καλυ΄τερα η αρχη΄ του ενιαυσι΄ου· καλει΄ τον Οργανισµο΄ να σχολια΄σει περαιτε΄ρω το εα΄ν η
χρη΄ση διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων θα ΄εχει ενδεχοµε΄νως θετικη΄ επι΄πτωση επι΄ του επιπε΄δου των µεταφεροµε΄νων
στο επο΄µενο ΄ετος πιστω΄σεων·
4.
τονι΄ζει πα΄ντως ο΄τι, ανεξαρτη΄τως της επιτευχθει΄σας συµφωνι΄ας, θα πρε΄πει να βελτιωθει΄ η κατα΄σταση των
΄ ν στο επο΄µενο ΄ετος που ΄εχει προκυ΄ψει απο΄ τη διαδικασι΄α που εφαρµο΄στηκε για τις επιθεωρη΄σεις απο΄
µεταφορω
εθνικη΄ υπηρεσι΄α·
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5.
λαµβα΄νει γνω΄ση µε ενδιαφε΄ρον τη συµφωνι΄α που επιτευ΄χθηκε µεταξυ΄ του Οργανισµου΄ και της Επιτροπη΄ς η
οποι΄α επιτρε΄πει, συ΄µφωνα µε το νε΄ο ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, το θετικο΄ υπο΄λοιπο του λογαριασµου΄ εκτε΄λεσης
των πιστω΄σεων του Οργανισµου΄ να διατι΄θεται στη θε΄ση του προϋπολογισµου΄ της κοινοτικη΄ς επιδο΄τησης εφο΄σον
το εισο΄δηµα΄ του αποδειχθει΄ χαµηλο΄τερο απο΄ τις προβλε΄ψεις· τονι΄ζει ο΄τι οι αρµοδιο΄τητες του Οργανισµου΄, ιδι΄ως
στον τοµε΄α της φαρµακοεπαγρυ΄πνησης, υπερβαι΄νουν εκει΄νες που καλυ΄πτονται απο΄ αµοιβε΄ς εκ µε΄ρους εταιριω΄ν
΄ ν προϊο΄ντων· υποστηρι΄ζει ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ που επιτρε΄πει να επιφυλαχθει΄
που ζητου΄ν την ΄εγκριση φαρµακευτικω
΄ σεων που σχετι΄ζονται µε τα ΄εσοδα απο΄ κοινοτικε΄ς επιδοτη΄σεις και
διαφορετικη΄ µεταχει΄ριση των µεταφορω΄ν πιστω
αµοιβε΄ς ει΄ναι ρεαλιστικη΄ και ο΄τι εισα΄γει την απαιτου΄µενη ευελιξι΄α, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ του Οργανισµου΄·

΄ δελτι΄α
∆ηµοσιονοµικα
6.
λαµβα΄νει υπο΄ψη την απα΄ντηση του Οργανισµου΄ ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν προς βελτι΄ωση της
΄ ν που καταβα΄λλονται για επιθεωρη΄σεις και τις αµοιβε΄ς που οφει΄λονται· αναµε΄νει
διεκπεραι΄ωσης των προκαταβολω
ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα διασαφηνι΄σει περαιτε΄ρω τις πληροφορι΄ες που παρει΄χε για τη χρη΄ση των εγγυη΄σεων των
΄ ν·
πελατω

΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
΄ ν εσωτερικου΄ ελε΄γχου· αναµε΄νει
7.
λαµβα΄νει γνω΄ση των µε΄τρων που ελη΄φθησαν προς βελτι΄ωση των διαδικασιω
ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα συµµορφωθει΄ δεο΄ντως µε την απαι΄τηση συστηµατικη΄ς παροχη΄ς των απαραι΄τητων δικαιολογητικω΄ν εγγρα΄φων βα΄σει των οποι΄ων προ΄κειται να πραγµατοποιηθου΄ν πληρωµε΄ς·

Άλλα
8.
χαιρετι΄ζει την απο΄φαση του Οργανισµου΄ να επισηµοποιη΄σει τη λειτουργι΄α υπηρεσι΄ας εσωτερικου΄ λογιστικου΄
ελε΄γχου· αναµε΄νει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς και η Επιτροπη΄ θα λα΄βουν περαιτε΄ρω µε΄τρα για τη βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας
της υπηρεσι΄ας αυτη΄ς µε την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς (IAS)·

΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη

Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
9.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
10. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γ΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για
χων των υπηρεσιω
το γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
11. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96. ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
12. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
13. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·
Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
14. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
16. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
17. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
18. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
19. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
20. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
21. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
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΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (1) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
22. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·

Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
23. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
24. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
25. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
26. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω27. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (2)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
28. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(2) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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P5_TA(2004)0324

Απαλλαγη΄ 2002: Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0637/2003  2003/2247(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις
απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0637/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0142/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1645/2003 της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου
των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 19,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και
στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης (σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 29.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 13.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(C5-0637/2003  2003/2247(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις
απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0637/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0142/2004),
(1) ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 29.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (1)
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου
των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (2), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 19,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (3) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (4) στο ∆ιευθυντη΄ του
Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001
και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του µεταξυ΄ α΄λλων:



κα΄λεσε το Κε΄ντρο να εντει΄νει τις προσπα΄θειε΄ς του, απο΄ κοινου΄ µε τις αρχε΄ς του Λουξεµβου΄ργου, προς
΄ ρων του·
εξευ΄ρεση µο΄νιµης λυ΄σης του προβλη΄µατος των χω



ενεθα΄ρρυνε τη δρα΄ση του Κε΄ντρου, ενο΄ψει της επικει΄µενης διευ΄ρυνσης, µε στο΄χο την εξασφα΄λιση καλυ΄τερης
συνεργασι΄ας των οργα΄νων·

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου των Οργα΄νων της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

248
245
357
333

της
της
της
της

16.9.2002, σ. 1.
29.9.2003, σ. 13.
31.12.2002, σ. 72.
20.12.2003, σ. 65 και 66.
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα που εισπρα΄χθηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια του οικονοµικου΄ ΄ετους
Έσοδα προερχο΄µενα απο΄ τους οργανισµου΄ς και τα ο΄ργανα της ΕΕ

17 200

19 550

913

633

0

5

494

458

18 607

20 646

10 005

13 862

98

892

1 388

1 090

676

929

3 274

0

473

0

΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

15 914

16 773

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (2)

2 693

3 873

7 875

4 977

259

240

33

#

− 2 532

− 1 221

2

6

8 330

7 875

Έσοδα προερχο΄µενα απο΄ τα ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα
∆ια΄φορα ΄εσοδα
Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο εσο΄δων (α)
∆απα΄νες προϋπολογισµου΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄ (1)
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος
΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω
∆ια΄φορα ΄εσοδα
Κονδυ΄λια καταλογιζο΄µενα στις προβλε΄ψεις για κινδυ΄νους και επιβαρυ΄νσεις
Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς
Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
΄ νουν τα στοιχει΄α που παρουσι΄ασε το Κε΄ντρο στις οικονοΠηγη΄: Στοιχει΄α του Κε΄ντρου  Οι παρο΄ντες πι΄νακες συγκεφαλαιω
µικε΄ς καταστα΄σεις του.
(1)
()
2

Το 2002, το Κε΄ντρο αποφα΄σισε, για λο΄γους σαφη΄νειας, να δηµιουργη΄σει στον προϋπολογισµο΄ του ΄εναν τι΄τλο ΙΙΙ, ο οποι΄ος περιλαµβα΄νει
ο΄λες τις δαπα΄νες σχετικα΄ µε συµβα΄σεις µετα΄φρασης που συνη΄φθησαν µε φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα.
Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000, ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

2.
λαµβα΄νει γνω΄ση του σχεδι΄ου του Κε΄ντρου να λα΄βει µε΄τρα προς ενι΄σχυση του συστη΄µατος εσωτερικου΄
΄ σει την αρµο΄δια επιτροπη΄ του για
ελε΄γχου και ιδι΄ως της ανα΄λυσης κινδυ΄νων· αναµε΄νει ο΄τι το Κε΄ντρο θα ενηµερω
αυτε΄ς τις οργανωτικε΄ς αλλαγε΄ς µο΄λις ολοκληρωθου΄ν οι σχετικε΄ς εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες·
΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ ν πιστω
΄3.
χαιρετι΄ζει την απα΄ντηση του Κε΄ντρου στο ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ την εξε΄λιξη των µεταφορω
σεων στο επο΄µενο ΄ετος που ΄εχει πραγµατοποιη΄σει κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη, εκ της οποι΄α συνα΄γεται σαφη΄ς καθοδικη΄
τα΄ση· ενθαρρυ΄νει το Κε΄ντρο να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς του µε στο΄χο την επι΄τευξη περαιτε΄ρω βελτι΄ωσης στον
τοµε΄α·
4.
λαµβα΄νει γνω΄ση της προσπα΄θειας του Κε΄ντρου να ανταποκριθει΄ στην παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο πρε΄πει να εφαρµο΄ζει το Κε΄ντρο τους δηµοσιονοµικου΄ς κανο΄νες ο΄ποτε
το υπο΄λοιπο ενο΄ς οικονοµικου΄ ΄ετους εγγρα΄φεται ως ΄εσοδο στον προϋπολογισµο΄ του εποµε΄νου ΄ετους· αναµε΄νει
ο΄τι το Κε΄ντρο θα βρει οριστικη΄ λυ΄ση συ΄µφωνα µε τη συ΄σταση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
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΄ φρασης
Κτι΄ρια του Κε΄ντρου Μετα
5.
εγκρι΄νει τις προσπα΄θειες του Κε΄ντρου προς επι΄τευξη συµφωνι΄ας µε τις αρχε΄ς του Λουξεµβου΄ργου ο΄σον
αφορα΄ το θε΄µα των κτιρι΄ων του· παρατηρει΄ ο΄τι δεν ΄εχει βρεθει΄ ακο΄µη κα΄ποια λυ΄ση· υπενθυµι΄ζει ο΄τι γενικα΄ ο΄σον
αφορα΄ την πολιτικη΄ κτιρι΄ων, τα ο΄ργανα κρι΄νουν ο΄τι, βα΄σει της ανα΄λυσης κο΄στους/οφε΄λους, ει΄ναι προτιµητε΄α η
λυ΄ση της αγορα΄ς αντι΄ της ενοικι΄ασης· τονι΄ζει ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τα σχε΄δια ακινη΄των ισχυ΄ει το α΄ρθρο 179 του
∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· ενθαρρυ΄νει το Κε΄ντρο να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς του, απο΄ κοινου΄ µε τις αρχε΄ς
του Λουξεµβου΄ργου, προκειµε΄νου να βρεθει΄ µο΄νιµη και κατα΄λληλη για τις ανα΄γκες του λυ΄ση του προβλη΄µατος
των κτιρι΄ων·
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
6.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
7.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
8.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
9.
παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
10. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·
Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
11. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
12. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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C 104 E/580

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
13. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
14. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
15. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
16. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα αυ΄ξαναν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
17. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
18. πιστευ΄ει ο΄τι το Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να χρησιµοποιει΄ κα΄θε ει΄δους αναξιοποι΄ητο παραγωγικο΄ δυναµικο΄, µε την επιφυ΄λαξη της προτεραιο΄τητας που ΄εχουν τα Ευρωπαϊκα΄ Θεσµικα΄ Όργανα,
ω΄στε να παρα΄σχει υπηρεσι΄ες σε α΄λλους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς κατο΄πιν αµοιβη΄ς, µε αποτε΄λεσµα να µειωθει΄ σταδιακα΄ η εξα΄ρτηση΄ του απο΄ τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄·
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται «αδιαφα19. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
νη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη»· καλει΄ την
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄ περι΄πτωση, την
Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που θα περιλαµβα΄νει
τροποποι΄ηση των βασικω
το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν τη συνεκτικη΄ αυτη΄
εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα οριζο΄ντια ζητη΄µατα που
αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
20. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
21. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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22. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
23. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
24. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω25. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (1)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
26. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
27. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.

P5_TA(2004)0325

Απαλλαγη΄ 2002: Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0630/2003  2003/2240(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0630/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0136/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
(1) ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 36.
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# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (1)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για
την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης, και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
1416/76 (2) και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (3) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 41.
(3) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

2.
΄
΄
΄
΄
Ψηφισµα του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου το οποιο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(C5-0630/2003  2003/2240(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0630/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0136/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
΄ως
΄ου
΄
΄
και ιδι το αρθρο του 185, και τον κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συµβουλι της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για
την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης, και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
1416/76 (3) και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 36.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 41.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 8 Απριλι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (1) στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο του Κε΄ντρου σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και ο΄τι
µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του µεταξυ΄ α΄λλων:


εξε΄φραζε τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι το Κε΄ντρο δεν ει΄χε τηρη΄σει απο΄λυτα τις διαδικασι΄ες προ΄σκλη΄ ν προς συ΄ναψη συµβα΄σεων και το καλου΄σε να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειες
σης για την υποβολη΄ προσφορω
΄ ν του ου΄τως ω΄στε να αποφευχθου΄ν επει΄γουσες καταστα΄σεις
για καλυ΄τερο προγραµµατισµο΄ των εργασιω
΄ ν·
που οδη΄γησαν στο παρελθο΄ν στην µη τη΄ρηση των κανο΄νων για τις διαδικασι΄ες υποβολη΄ς προσφορω



προ΄τεινε ο΄τι ενο΄ψει της επικει΄µενης διευ΄ρυνσης θα ΄επρεπε να παρακολουθου΄νται τα αποτελε΄σµατα της
συνεργασι΄ας του Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης µε το Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα
Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης (ETF) και να εξεταστει΄ η δυνατο΄τητα περαιτε΄ρω ενι΄σχυσης της συνεργασι΄ας
αυτη΄ς·



ζητου΄σε, βα΄σει της εξωτερικη΄ς αξιολο΄γησης της δραστηριο΄τητας του Κε΄ντρου, να καταβληθει΄ προσπα΄θεια προς αναβα΄θµιση του δηµο΄σιου προφι΄λ του Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρ΄ ν απο΄ το Κε΄ντρο·
τισης και να βελτιωθει΄ η δια΄δοση και στοχοθε΄τηση των πληροφοριω

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της
Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 82 και 83.
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις απο΄ την Επιτροπη΄

12 135

13 200

25

724

3

0

333

402

50

104

12 546

14 430

7 570

7 231

298

266

Πληρωµε΄ς

767

700

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

345

323

Πληρωµε΄ς

2 491

2 720

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

2 189

2 059

Έσοδα απο΄ προηγου΄µενα οικονοµικα΄ ΄ετη
∆ια΄φορα ΄εσοδα
Έσοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄ (Phare + τρι΄τοι)
Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο των εσο΄δων (α)
∆απα΄νες του προϋπολογισµου΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄ (εκτο΄ς
απο΄ τα ε΄σοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄)

Έσοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄ (Phare + τρι΄τοι)
Πληρωµε΄ς

0

277

187

453

΄ ν (β)
Συ΄νολο των δαπανω

13 847

14 029

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (1)

− 1301

401

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

532

− 228

΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω

215

349

Επαναχρησιµοποιη΄σεις απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος που δεν
χρησιµοποιη΄θηκαν

8

12

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς

1

−2

− 545

532

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους
Πηγη΄: Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης.
()
1

Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

2.
επισηµαι΄νει την απα΄ντηση του Κε΄ντρου ο΄σον αφορα΄ την παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για την
ανα΄γκη επισηµοποι΄ησης της συµφωνι΄ας του Κε΄ντρου µε την Επιτροπη΄ για τη ρυ΄θµιση του κο΄στους που προκυ΄πτει
΄ σεις· προσδοκα΄ ο΄τι θα τηρηθει΄ ενη΄µερο απο΄ το Κε΄ντρο και την
απο΄ την κοινη΄ συµµετοχη΄ τους σε διεθνει΄ς εκδηλω
Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τους ακριβει΄ς ο΄ρους της συµφωνι΄ας, ιδι΄ως σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους που πρε΄πει να επιτελου΄νται ο΄πως προ΄τεινε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο·
΄σεις
Άλλες παρατηρη
΄ σει την αρµο΄δια επιτροπη΄ του µο΄λις αρχι΄σει να λειτουργει΄ η υπηρεσι΄α
3.
προσδοκα΄ ο΄τι το Κε΄ντρο θα ενηµερω
εσωτερικου΄ ελε΄γχου και θα αναφε΄ρει το πο΄τε ελπι΄ζει να ΄εχει ολοκληρω΄σεις τις εργασι΄ες που αποσκοπου΄ν στη
συµµο΄ρφωση µε τα προ΄τυπα εσωτερικου΄ ελε΄γχου·
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4.
επισηµαι΄νει τη συνοπτικη΄ κοινη΄ ΄εκθεση προο΄δου ο΄σον αφορα΄ τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του Κε΄ντρου και του
Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης (ETF), της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, στην οποι΄α εκτι΄θενται
΄ ρησης και
οι κοινε΄ς πρωτοβουλι΄ες και δρα΄σεις που αναλη΄φθηκαν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την προετοιµασι΄α της προσχω
την αποτελεσµατικη΄ συµµετοχη΄ των υποψηφι΄ων χωρω΄ν στις δραστηριο΄τητες του Κε΄ντρου κατα΄ τη στιγµη΄ της
διευ΄ρυνσης· τονι΄ζει ο΄τι η κοινη΄ δρα΄ση πρε΄πει να συνεχιστει΄· καλει΄ το Κε΄ντρο, το ETF και την Επιτροπη΄ να
αναφε΄ρουν στο Κοινοβου΄λιο, µο΄λις ει΄ναι ενεργο΄ς η ΄ενταξη των «10», τα αποτελε΄σµατα της µεταφορα΄ς των εργα΄ ν του ETF στις χω
΄ ρες αυτε΄ς υπο΄ την ευθυ΄νη του Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης·
σιω

΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη

Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
5.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
6.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
7.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·

∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
8.
παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
9.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
10. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
12. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
13. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
14. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
15. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
16. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
17. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
18. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
19. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
20. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
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΄ ν πρε΄πει να τηρει΄ το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
21. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
22. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω23. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (1)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
24. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.

P5_TA(2004)0326

Απαλλαγη΄ 2002: Eurojust
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄
της Eurojust ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(C5-0662/2003  2003/2256(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της Eurojust
για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις της Eurojust (1) (C5-0662/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0150/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2)
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 2003/659/∆ΕΥ της 18ης Ιουνι΄ου 2003 που
τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/187/∆ΕΥ σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Eurojust προκειµε΄νου να ενισχυθει΄ η
΄ ν µορφω
΄ ν εγκλη΄µατος (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 36,
καταπολε΄µηση των σοβαρω
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 42.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 44.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ της Eurojust, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το
οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ της Eurojust, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της Eurojust σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0662/2003  2003/2256(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της Eurojust
για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις της Eurojust (1) (C5-0662/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0150/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002
σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2) και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και την απο΄φαση 2003/659/∆ΕΥ του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου 2003 που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/187/∆ΕΥ σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Eurojust προκειµε΄νου
΄ ν µορφω΄ν εγκλη΄µατος (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 36,
να ενισχυθει΄ η καταπολε΄µηση των σοβαρω
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

δεδοµε΄νου ο΄τι η Eurojust κατε΄στη λειτουργικη΄ στα τε΄λη του 2002 και ο΄τι το Κοινοβου΄λιο, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 185 του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, ασκει΄ για πρω΄τη φορα΄ την εξουσι΄α του για τη χορη΄γηση
απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ της Eurojust ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ της·

Γ.

δεδοµε΄νου ο΄τι η αρµο΄δια επιτροπη΄ του Κοινοβουλι΄ου ΄ελαβε πληροφορι΄ες απο΄ την Eurojust σε απα΄ντηση των
ερωτη΄σεων που της ει΄χε διαβιβα΄σει·

1.
(1)
(2)
(3)
(4)

λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς της Eurojust, για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002.
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 42.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 44.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002
(1 000 ευρω΄)
2002

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς

1 478
Συ΄νολο εσο΄δων (α)

1 478

∆απα΄νες
Προσωπικου΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς

205

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

42

Λειτουργι΄ας  Τι΄τλος II του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς

793

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

268

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος III του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς

213

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

37
΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

1 558

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους (γ = α-β) (1)

− 80

Πηγη΄: ∆εδοµε΄να Eurojust  Οι πι΄νακες αυτοι΄ παρουσια΄ζουν συνοπτικα΄ τα δεδοµε΄να που παρε΄χει η ΄δια
ι η Eurojust στις
οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της.
(1)

Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
2.
επισηµαι΄νει τη θε΄ση της Eurojust ο΄τι επι΄ του παρο΄ντος οι προσπα΄θειες ΄εχουν επικεντρωθει΄ στο θε΄µα της
΄ ν της ο΄σον
συ΄στασης, και ο΄τι τα προβλη΄µατα που τυχο΄ν θα συναντηθου΄ν κατα΄ τα αρχικα΄ στα΄δια των εργασιω
αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ αναµε΄νεται να ξεπεραστου΄ν απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004·
∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς
3.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι φαι΄νεται να επι΄κειται η επι΄τευξη συµφωνι΄ας για τη
συµµο΄ρφωση της Eurojust µε το πλαι΄σιο του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· ζητα΄ να τηρηθει΄ ενη΄µερο για την
τελικη΄ συµφωνι΄α επι΄ του θε΄µατος·
∆ιοργανικη΄ συνεργασι΄α
4.
επικροτει΄ την προθυµι΄α της Eurojust να αντλη΄σει απο΄ την εµπειρι΄α, τους µηχανισµου΄ς και τις µεθο΄δους
εργασι΄ας υφισταµε΄νων φορε΄ων· επισηµαι΄νει την παρατη΄ρηση΄ της για τις δυσχε΄ρειες που µπορει΄ να αντιµετωπι΄σει
µια µικρη΄ υπηρεσι΄α κατα΄ τις δοσοληψι΄ες της µε ΄ενα πολυ΄ µεγαλυ΄τερο και πολυπλοκο΄τερο ο΄ργανο ο΄πως η
Επιτροπη΄·
΄ ν της
5.
επικροτει΄ τη θε΄ση της Eurojust ο΄τι ανυποµονει΄ να δεχτει΄ τη βοη΄θεια και καθοδη΄γηση των υπηρεσιω
Επιτροπη΄ς, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς και του εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου·
6.
καλει΄ την Eurojust να προσπαθη΄σει να θεσπι΄σει καλη΄ σχε΄ση συνεργασι΄ας µε το Κοινοβου΄λιο και τις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του ο΄σον αφορα΄ το΄σο τη διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς ο΄σο και τα θε΄µατα που σχετι΄ζονται µε την
ιδιαι΄τερη αποστολη΄ και τα καθη΄κοντα΄ του·
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΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
7.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
8.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
9.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
10. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτη΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·
Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
12. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
13. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
14. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
15. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96. ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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16. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω
Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
17. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
18. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται «αδιαφα19. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
νη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη»· καλει΄ την
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄ περι΄πτωση, την
Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που θα περιλαµβα΄νει
τροποποι΄ηση των βασικω
το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν τη συνεκτικη΄ αυτη΄
εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα οριζο΄ντια ζητη΄µατα που
αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
20. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·
Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
21. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
22. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να τηρει΄ το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
23. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
24. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
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΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω25. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (1)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
26. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
27. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για
το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0641/2003  2003/2259(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Ιδρυ΄µατος (1) (C5-0641/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0144/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 σχετικα΄ µε τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος
Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 11,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 47.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 22.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης, ο΄σον αφορα΄
την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
(σειρα΄ L).

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0641/2003 
2003/2259(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Ιδρυ΄µατος (1) (C5-0641/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0144/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (2)
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 σχετικα΄ µε τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος
Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 11,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

δεδοµε΄νου ο΄τι το Κοινοβου΄λιο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 185 του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, ασκει΄ για
πρω΄τη φορα΄ την εξουσι΄α του για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·

Γ.

δεδοµε΄νου ο΄τι κατα΄ την εγκαινι΄αση αυτη΄ς της νε΄ας σχε΄σης µε το Ίδρυµα, η αρµο΄δια επιτροπη΄ του Κοινοβουλι΄ου ΄ελαβε πληροφορι΄ες απο΄ αυτο΄ σε απα΄ντηση ερωτηµα΄των που του ει΄χε διαβιβα΄σει·

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 47.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 22.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001 (1)
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Ίδια ΄εσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς

13 179

16 800

23

47

140

290

13 342

17 137

10 153

9 746

215

356

Πληρωµε΄ς

805

862

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

559

541

Πληρωµε΄ς

2 307

2 572

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

2 591

2 595

΄ ν (β)
Συ΄νολο των δαπανω

16 631

16 672

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (2)

− 3 289

465

4 055

3 352

424

258

0

0

− 3 352

0

6

− 20

− 2 155

4 055

∆ια΄φορα ΄εσοδα
Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο των εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος II του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος III του προϋπολογισµου΄

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος
΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω
Επαναχρησιµοποιη΄σεις απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 (2000) που δεν
χρησιµοποιη΄θηκαν
Επιστροφε΄ς στην Επιτροπη΄
Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς
Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α του Ιδρυ΄µατος.
(1)
(2)

Ο λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης και ο ισολογισµο΄ς λαµβα΄νουν υπο΄ψη µο΄νον τις ειδικε΄ς δραστηριο΄τητες του Ιδρυ΄µατος, εξαιρουµε΄νων των
προγραµµα΄των των οποι΄ων ασκει΄ τη διαχει΄ριση για λογαριασµο΄ της Επιτροπη΄ς η΄ α΄λλων οργανισµω΄ν.
Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄  Λογιστικοι΄ και λοιποι΄ ΄ελεγχοι
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ ν πιστω΄σεων που µετα2.
επισηµαι΄νει την επι΄κριση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι ο ο΄γκος των επιχειρησιακω
΄ σει την
φε΄ρονται στο επο΄µενο ΄ετος παραµε΄νει µεγα΄λος και την παρατη΄ρηση ο΄τι το Ίδρυµα πρε΄πει να βελτιω
παρακολου΄θηση του προγρα΄µµατο΄ς του· επισηµαι΄νει επι΄σης τη σχετικη΄ απα΄ντηση του Ιδρυ΄µατος στην οποι΄α
΄ ν πιστω
΄ σεων απο΄ το ΄ετος µετα΄ το 2002 και ο΄τι η
αναφε΄ρεται ο΄τι αναµε΄νεται µει΄ωση του επιπε΄δου των µεταφορω
εισαγωγη΄ των πολυετω΄ν πιστω΄σεων πληρωµω΄ν θα συµβα΄λει στην επι΄λυση του προβλη΄µατος·
΄ ν λυ΄σεων που προ3.
καλει΄ το Ίδρυµα να εξηγη΄σει περαιτε΄ρω την εκ µε΄ρους του ανα΄λυση των εναλλακτικω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο ΄ετος και
σφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, µε στο΄χο τη µει΄ωση των µεταφορω
την καλυ΄τερη συµµο΄ρφωση προς την αρχη΄ του ενιαυσι΄ου·
4.
επισηµαι΄νει µε ικανοποι΄ηση το σχε΄διο του Ιδρυ΄µατος να εγκρι΄νει τα 24 προ΄τυπα εσωτερικου΄ ελε΄γχου προκειµε΄νου να τις σε΄βεται απολυ΄τως µε΄χρι τα τε΄λη του 2004· επισηµαι΄νει επι΄σης τα βη΄µατα που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ για τη συ΄σταση υπηρεσι΄ας εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι η συνεργασι΄α µε
την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς·
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5.
παρατηρει΄ ο΄τι η κοινοτικη΄ επιδο΄τηση του Ιδρυ΄µατος καταβα΄λλεται µε δο΄σεις· επισηµαι΄νει επι΄σης την παρατη΄ρηση του Ιδρυ΄µατος στα πλαι΄σια των απαντη΄σεων προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄τι οι καθυστερη΄σεις στην κατα΄ ν διαθε΄σιµων· υποστηρι΄ζει ο΄τι τε΄τοιες καταστα΄σεις
βολη΄ των δο΄σεων προκα΄λεσαν προ΄βληµα ελλει΄µµατος ταµειακω
µπορει΄ να επηρεα΄σουν αρνητικα΄ την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος εργασι΄ας·
΄ σουν το συντονισµο΄ τους και να αποφυ΄γουν, µε κατα΄λληλα
6.
καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Ίδρυµα να βελτιω
΄ νει τις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του για το
µε΄σα, την επανα΄ληψη τε΄τοιων προβληµα΄των· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενηµερω
προ΄βληµα και τα µε΄τρα που θα ληφθου΄ν προς αντιµετω΄πιση΄ του·
΄ δελτι΄α
∆ηµοσιονοµικα
7.
επισηµαι΄νει την απα΄ντηση του Ιδρυ΄µατος στην παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που αφορα΄ την
παρουσι΄αση των κονδυλι΄ων της συνε΄λευσης που διαχειρι΄ζεται απο΄ την τεχνικη΄ συνδροµη΄ του Tacis, του Phare
και του Tempus στις δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις του ΄ετους 2003· επισηµαι΄νει την προθυµι΄α του Ιδρυ΄µατος,
µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε την Επιτροπη΄, να βρει την κατα΄λληλη λυ΄ση ανταποκρινο΄µενο στην παρατη΄ρηση του
Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
8.
καλει΄ το Ίδρυµα, σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄, να εξασφαλι΄σει ο΄τι θα δοθει΄ η δε΄ουσα συνε΄χεια στην
παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για τους ελε΄γχους που πρε΄πει να διενεργου΄νται προς επαλη΄θευση του ο΄τι
µο΄νον οι πρω΄ην υπα΄λληλοι του Ιδρυ΄µατος που δικαιου΄νται επιδο΄µατος ανεργι΄ας το λαµβα΄νουν στην πρα΄ξη·
Άλλα
9.
επισηµαι΄νει την προθυµι΄α του Ιδρυ΄µατος να αναλα΄βει προ΄σθετα καθη΄κοντα· επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του
προς την Επιτροπη΄ να εκµεταλλευτει΄ την πει΄ρα του Ιδρυ΄µατος σε ευρυ΄τερο γεωγραφικο΄ πλαι΄σιο απ’ ο΄,τι µε΄χρι
του΄δε και να παρα΄σχει τεχνικη΄ υποστη΄ριξη σε προγρα΄µµατα ο΄πως το Tempus και το Erasmus Mundus·
10. επισηµαι΄νει τη συνοπτικη΄ κοινη΄ ΄εκθεση προο΄δου ο΄σον αφορα΄ τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του Ιδρυ΄µατος και
του Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη της Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης (Cedefop), της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, στην
οποι΄α εκτι΄θενται οι κοινε΄ς πρωτοβουλι΄ες και δρα΄σεις που αναλη΄φθηκαν για να προετοιµαστει΄ η συµµετοχη΄ των
υποψηφι΄ων χωρω΄ν στις δραστηριο΄τητες του Cedefop µο΄λις καταστει΄ ενεργο΄ς η διευ΄ρυνση· τονι΄ζει ο΄τι η κοινη΄
δρα΄ση πρε΄πει να συνεχιστει΄· καλει΄ το Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα Επαγγελµατικη΄ς Εκπαι΄δευσης (ETF), το Cedefop και την
Επιτροπη΄ να αναφε΄ρουν στο Κοινοβου΄λιο, µο΄λις ει΄ναι ενεργο΄ς η ΄ενταξη των «10», τα αποτελε΄σµατα της µεταφο΄ ν του ETF στις χω
΄ ρες αυτε΄ς υπο΄ την ευθυ΄νη του Cedefop·
ρα΄ς των εργασιω
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
11. επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
12. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γ΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για
χων των υπηρεσιω
το γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
13. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
14. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
16. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
17. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
18. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
19. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
20. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω

Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
21. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
22. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
23. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
24. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·

Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
25. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
26. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
27. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
28. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω29. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (3)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
30. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
31. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(3) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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P5_TA(2004)0328

΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και
Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Ίδρυµα για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
Εργασι΄ας
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρω΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση
παϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0631/2003  2003/2241(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002,
συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Ιδρυ΄µατος (1) (C5-0631/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0137/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1649/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
1417/76 (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 16α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης
και Εργασι΄ας, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας, στο Συµβου΄λιο, στην
Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 55.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 25.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
Συνθηκω
΄ετος 2002 (C5-0631/2003  2003/2241(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002,
συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Ιδρυ΄µατος (1) (C5-0631/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0137/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1649/2003 της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος
΄ ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω
1417/76 (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 16α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 8 Απριλι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (5) στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο του Ιδρυ΄µατος σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και
ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του µεταξυ΄ α΄λλων:


εξε΄φραζε τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι το Ίδρυµα δεν ει΄χε τηρη΄σει απο΄λυτα τις διαδικασι΄ες προ΄΄ ν σε ο΄λες τις συµβα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ ν και παρο΄τρυνε το Ίδρυµα
σκλησης για υποβολη΄ προσφορω
να επιλυ΄σει το προ΄βληµα αυτο΄·



χαιρε΄τιζε τη συνολικα΄ θετικη΄ εκτι΄µηση της εξωτερικη΄ς αξιολο΄γησης του ΄εργου του Ιδρυ΄µατος και το
καλου΄σε να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς του προς βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας µε την Επιτροπη΄ και το
Κοινοβου΄λιο και να εισα΄γει διαδικασι΄ες εσωτερικου΄ ελε΄γχου·



΄ ν και το ενεθα΄ρρυνε να συνεσυνε΄χαιρε το Ίδρυµα για την καλη΄ ποιο΄τητα των διενεργου΄µενων εργασιω
χι΄σει τις ενηµερωτικε΄ς προσπα΄θειε΄ς του για να γνωστοποιηθει΄ το ΄εργο του σε ευρυ΄τερο κυ΄κλο·

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των
Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 55.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 25.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
L 148 της 16.6.2003, σ. 89 και 90.
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς

16 500

14 958

∆ια΄φορα ΄εσοδα

62

16

Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα

57

96

16 619

15 070

9 111

7 583

216

190

Πληρωµε΄ς

938

854

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

683

245

Πληρωµε΄ς

3 290

3 129

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

3 105

3 148

΄ ν (β)
Συ΄νολο των δαπανω

17 343

15 150

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (1)

− 724

− 80

− 1 209

− 1 210

΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω

81

59

Επαναχρησιµοποιη΄σεις απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 που δεν χρησιµοποιη΄θηκαν

13

24

3

−2

− 1 836

− 1 209

Συ΄νολο των εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος II του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος III του προϋπολογισµου΄

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς
Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
΄ νουν τα στοιχει΄α που παρουσι΄ασε το Ίδρυµα στις οικονοΠηγη΄: Στοιχει΄α του Ιδρυ΄µατος. Οι παρο΄ντες πι΄νακες συγκεφαλαιω
µικε΄ς καταστα΄σεις του.
(1)

Υπολογισµο΄ς συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαι΅ου
2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ ν πιστω
΄ σεων στο
2.
επισηµαι΄νει την επι΄κριση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το µεγα΄λο ποσο΄ των µεταφορω
επο΄µενο ΄ετος ο΄σον αφορα΄ τις επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες· επικροτει΄ τις προσπα΄θειες του Ιδρυ΄µατος και την
απαρι΄θµηση των µε΄τρων που υπε΄βαλε µε στο΄χο τη βελτι΄ωση του σχεδιασµου΄ και της παρακολου΄θησης µε στο΄χο
τη σηµαντικη΄ µει΄ωση της µεταφορα΄ς πιστω΄σεων· πιστευ΄ει ο΄τι ο µερισµο΄ς των µε΄τρων αυτω΄ν µε α΄λλες Υπηρεσι΄ες
΄ ν θα µπορου΄σε να συµβα΄λει στη διαχει΄ριση των µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο
στα πλαι΄σια των βε΄λτιστων πρακτικω
επο΄µενο ΄ετος·
3.
ζητει΄ απο΄ το Ίδρυµα να παρουσια΄σει την ανα΄λυση΄ του σχετικα΄ µε τις δυνατο΄τητες που παρε΄χει ο νε΄ος
΄ ν πιστω΄σεων·
∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς µε στο΄χο την περαιτε΄ρω µει΄ωση µεταφορω
΄ δελτι΄α
∆ηµοσιονοµικα
4.
καλει΄ το Ίδρυµα να εντει΄νει τις προσπα΄θειε΄ς του προκειµε΄νου να θε΄σει σε λειτουργι΄α το συντοµο΄τερο
δυνατο΄ν ΄ενα ολοκληρωµε΄νο λογιστικο΄ συ΄στηµα και να εγκρι΄νει τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την παρακολου΄θηση
του πα΄γιου ενεργητικου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νης της απο΄σβεσης· καλει΄ την Επιτροπη΄ να προσφε΄ρει στο Ίδρυµα την
βοη΄θεια που µπορει΄ να χρειαστει΄, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ολοκλη΄ρωση του λογιστικου΄ συστη΄µατος·
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΄ ξεις
Υποκει΄µενες πρα
5.
προσδοκα΄ ο΄τι το Ίδρυµα θα λα΄βει ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το νε΄ο ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, για να ανταποκριθει΄ ταχε΄ως στην παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που αφορα΄ τη βελτι΄ωση της
΄ ν·
διαφα΄νειας των προσκλη΄σεων προς υποβολη΄ προσφορω
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
6.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
7.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στο ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γχων
΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για το
των υπηρεσιω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
8.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
9.
παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
10. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·
Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
11. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
12. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς των οποι΄ων οι δραστηριο΄τητες πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
13. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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14. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
15. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω

Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
16. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
17. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω

Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
18. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
19. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·

Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
20. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
21. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν πρε΄πει να τηρει΄ το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
22. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
23. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω24. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (1)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
25. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
26. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.

P5_TA(2004)0329

΄ ν και Τοξικοµανι΄ας
Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρω΄ ν και Τοξικοµανι΄ας ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋποπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
λογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0634/2003  2003/2244(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊ΄ ν και Τοξικοµανι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη
κου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
απο΄ τις απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0634/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0139/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 σχετικα΄ µε την για την ΄δρυση
ι
ευρωπαϊκου΄
΄ ν και τοξικοµανι΄ας (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 11α,
κε΄ντρου παρακολου΄θησης ναρκωτικω
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 62.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 30.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
΄ ν και Τοξικοµα1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
νι΄ας, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευ΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄
θυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης (σειρα΄ L).
2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄΄ν
φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
και Τοξικοµανι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(C5-0634/2003  2003/2244(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊ΄ ν και Τοξικοµανι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη
κου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
απο΄ τις απαντη΄σεις του Κε΄ντρου (1) (C5-0634/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0139/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 σχετικα΄ µε την για την ΄δρυση
ι
ευρωπαϊκου΄
΄ ν και τοξικοµανι΄ας (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 11α,
κε΄ντρου παρακολου΄θησης ναρκωτικω
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (5) στο ∆ιευθυντη΄ του
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋποΕυρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
λογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του
µεταξυ΄ α΄λλων:
#

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

χαιρε΄τιζε τα µε΄τρα που ει΄χε λα΄βει το Κε΄ντρο για να εξασφαλι΄σει καλυ΄τερη παρακολου΄θηση, υλοποι΄ηση,
αναφορα΄ και αξιολο΄γηση των δραστηριοτη΄των του και το ενεθα΄ρρυνε να παρακολουθει΄ προσεκτικα΄ τις
΄ σεων στο επο΄µενο
επιχειρησιακε΄ς του δραστηριο΄τητες, ιδι΄ως προκειµε΄νου να µειω΄σει τις µεταφορε΄ς πιστω
΄ετος·
C 319 της 30.12.2003, σ. 62.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 30.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
L 333 της 20.12.2003, σ. 59 και 60.

30.4.2004

30.4.2004
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καλου΄σε το Κε΄ντρο να εντει΄νει τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α βα΄σει της βε΄λτιστης πρακτικη΄ς στους τοµει΄ς
΄ ν και των διαδικασιω
΄ ν προ΄σκλησης για υποβολη΄ προσφορω
΄ ν·
της προµη΄θειας αγαθω΄ν και υπηρεσιω
υποστη΄ριζε ο΄τι θα πρε΄πει το Κε΄ντρο να αναζητη΄σει ικανοποιητικη΄ λυ΄ση του κτιριακου΄ προβλη΄µατο΄ς του
συ΄µφωνα µε τις συστα΄σεις της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς και δη΄λωνε ο΄τι θα παρακολουθου΄σε τις εξελι΄ξεις του θε΄µατος κατα΄ την επο΄µενη διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς·

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω΄ν και Τοξικοµανι΄ας, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001 (1)
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Επιχορηγη΄σεις απο΄ την Επιτροπη΄

9 000

8 750

Επιχορη΄γηση απο΄ τη Νορβηγι΄α

413

399

Λοιπε΄ς επιχορηγη΄σεις

735

1 153

Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα

133

99

10 280

10 401

4 951

4 174

80

490

Πληρωµε΄ς

632

620

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

509

624

Πληρωµε΄ς

2 525

2 146

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

1 001

2 026

΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

9 698

10 079

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β)

582

322

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος (2)

639

2 076

΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω

392

301

9

18

Αποδο΄σεις στην Επιτροπη΄

0

− 2 076

Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς

3

−2

1 625

639

Συ΄νολο εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄

΄ σεων που δεν ει΄χαν χρησιµοποιηθει΄ απο΄
Επαναχρησιµοποιη΄σεις πιστω
το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους (3)

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α του Κε΄ντρου
(1)
()
2

(3)

Το Κε΄ντρο παρε΄λαβε στους λογαριασµου΄ς του, στα ΄εσοδα και στις δαπα΄νες, τη χρησιµοποι΄ηση των διατεθε΄ντων εσο΄δων που δεν ει΄χαν
χρησιµοποιηθει΄ το 2001.
Το υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους 2001 που πρε΄πει να αποδοθει΄ στην Επιτροπη΄ αντιστοιχει΄ στο συνολικο΄ αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄
΄ετους, αφου΄ προστεθου΄ν οι αποσβε΄σεις (82 000 + 557 000 ευρω΄).
Υπολογισµο΄ς βα΄σει των αρχω΄ν του α΄ρθρου 15 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατοµ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου, της
22ας Μαι΅ου 2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
2.
επισηµαι΄νει την απα΄ντηση του Κε΄ντρου στο ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ την εξε΄λιξη των πιστω΄σεων που
µεταφε΄ρονται στο επο΄µενο ΄ετος· επικροτει΄ την καθοδικη΄ τα΄ση που παρατηρει΄ται και καταδεικνυ΄ει ο΄τι τα µε΄τρα
που ελη΄φθησαν προς βελτι΄ωση του σχεδιασµου΄ της εκτε΄λεσης και της παρακολου΄θησης των δραστηριοτη΄των
ει΄χαν µα΄λλον ως αποτε΄λεσα τη µει΄ωση των µεταφορω΄ν· παροτρυ΄νει το Κε΄ντρο να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς του
προς την κατευ΄θυνση αυτη΄·
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3.
προσδοκα΄ ο΄τι το Κε΄ντρο θα αναφε΄ρει εα΄ν υπα΄ρχουν περαιτε΄ρω δυνατο΄τητες που προσφε΄ρονται στο πλαι΄σιο
΄ σεων
του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ που θα µπορου΄σαν να περιορι΄σουν περαιτε΄ρω τις µεταφορε΄ς πιστω
στο επο΄µενο ΄ετος·
4.
λαµβα΄νει γνω΄ση της υπο΄σχεσης του Κε΄ντρου ο΄τι δεν θα επαναληφθου΄ν επιχειρη΄σεις ο΄πως η επικριθει΄σα απο΄
΄ θηκε αδικαιολο΄γητη µεταφορα΄ πιστω
΄ σεων προκειµε΄νου να µετατο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, κατα΄ την οποι΄α σηµειω
φερθει΄ το ποσο΄ τους στο επο΄µενο ΄ετος·

΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
5.
επισηµαι΄νει τη θε΄ση του Κε΄ντρου ο΄τι θα σε΄βεται µελλοντικα΄ πλη΄ρως την αρχη΄ του διαχωρισµου΄ των καθη΄ ν και υπολο΄γων·
κο΄ντων διατακτω

΄
∆ιαχει΄ριση προσωπικου
6.
εκφρα΄ζει τη βαθια΄ ανησυχι΄α του για τα πορι΄σµατα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που αναφε΄ρονται στην ΄εκθεση΄
του ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο διεξη΄χθησαν οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς απο΄ το Κε΄ντρο και τις σοβαρε΄ς
΄ θηκαν κατα΄ τη διαδικασι΄α εσωτερικου΄ διαγωνισµου΄· επισηµαι΄νει την απα΄ντηση του
ανωµαλι΄ες που διαπιστω
Κε΄ντρου ο΄τι οι προσδιορισθει΄σες ελλει΄ψεις η΄σαν διαδικαστικη΄ς φυ΄σεων και δεν υπονο΄µευσαν την εγκυρο΄τητα
΄ σει πλη΄ρως το Κοινοβου΄λιο για εα΄ν
της διαδικασι΄ας η΄ την ΄εκβαση΄ της· προσδοκα΄ ο΄τι το Κε΄ντρο θα ενηµερω
υποβλη΄θηκαν προσφυγε΄ς στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο για το θε΄µα αυτο΄ και για την ΄εκβαση΄ τους·
΄ ν διαδικασιω
΄ ν και η ΄ση
7.
υποστηρι΄ζει ο΄τι η διαφα΄νεια, ο σεβασµο΄ς των ισχυουσω
ι µεταχει΄ριση κατα΄ τη διαδι΄ ς ο΄τι
κασι΄α προ΄σληψης ΄εχουν επι΄πτωση επι΄ της αξιοπιστι΄ας των κοινοτικω΄ν οργα΄νων η΄ φορε΄ων· προσδοκα΄ συνεπω
το Κε΄ντρο θα καταβα΄λει κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια για να αποτρε΄ψει την επανα΄ληψη τε΄τοιων φαινοµε΄νων σε
µελλοντικε΄ς διαδικασι΄ες προ΄σληψης·
8.
επισηµαι΄νει τη θε΄ση του Κε΄ντρου ο΄τι στο µε΄λλον θα προσφευ΄γει στις υπηρεσι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας
΄ ν·
Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) για την οργα΄νωση διαγωνισµω

΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη

Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
9.
επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
10. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στην ΄εκθεση απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γ΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για
χων των υπηρεσιω
το γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
11. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
12. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
13. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
14. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ ς αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
16. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
17. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
18. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω

Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
19. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
20. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
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Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
21. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
22. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ την απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·

Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
23. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
24. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να σε΄βεται το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
25. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
26. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω27. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (3)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
28. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(3) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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P5_TA(2004)0330

Απαλλαγη΄ 2002: Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0633/2003  2003/2243(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Παρατηρητηρι΄ου (1) (C5-0633/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0138/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1035/97 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
ευρωπαϊκου΄ παρατηρητηρι΄ου των φαινοµε΄νων ρατσισµου΄ και ξενοφοβι΄ας (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) της Επιτροπη΄ς αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στον ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 69.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 33.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την
απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στο ∆ιευθυντη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002 (C5-0633/2003  2003/2243(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνοδευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις του Παρατηρητηρι΄ου (1) (C5-0633/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0138/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ και κυρι΄ως το α΄ρθρο της 276,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για
΄ ν Κοινοτη΄των (2)
το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 185, και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουνι΄ου
2003 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1035/97 σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
ευρωπαϊκου΄ παρατηρητηρι΄ου των φαινοµε΄νων ρατσισµου΄ και ξενοφοβι΄ας (3), και ιδι΄ως το α΄ρθρο του 12α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπη΄ς της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002
για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄-Πλαι΄σιο για τους Οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 185 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου αριθ. 1605/2002 για το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρ΄ ν Κοινοτη΄των (4) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 94 του κανονισµου΄
µο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2343/2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων (A5-0212/2004),
Ελευθεριω
Α. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δη΄λωσε στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση΄ του ο΄τι αποκο΄µισε ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα ο΄τι οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 ει΄ναι αξιο΄πιστοι
και ο΄τι οι κυριο΄τερες συναλλαγε΄ς ει΄ναι, συνολικα΄, νο΄µιµες και κανονικε΄ς,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ (5) στο ∆ιευθυντη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητη΄ριου των Φαινοµε΄νων Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και ο΄τι µε την ευκαιρι΄α αυτη΄ το Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄
του µεταξυ΄ α΄λλων:


΄ σεων
καλου΄σε το Παρατηρητη΄ριο να εξασφαλι΄σει τη στενο΄τερη παρακολου΄θηση της εκτε΄λεσης των πιστω
΄ ν του και το ενεθα΄ρρυνε να καταβα΄λει περαιτε΄ρω προσπα΄θειες για να
και του προγρα΄µµατος εργασιω
επιλυ΄σει τα συνεχη΄ προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ τις σχε΄σεις του µε το δι΄κτυο RAXEN·



υποστη΄ριζε ο΄τι το Παρατηρητη΄ριο ΄επρεπε να εντει΄νει τη συνεργασι΄α του µε α΄λλες Υπηρεσι΄ες που αντι΄ ν Σηµει΄ων, ου΄τως
µετω΄πιζαν παρεµφερη΄ «συστηµικα΄» προβλη΄µατα στις σχε΄σεις τους µε τα δι΄κτυα Εθνικω
ω΄στε να επιτευχθει΄ προ΄οδος ο΄σον αφορα΄ την εξε΄λιξη εναρµονισµε΄νης προσε΄γγισης των προβληµα΄των
αυτω΄ν βα΄σει της βε΄λτιστης πρακτικη΄ς·



το΄νιζε ο΄τι το Παρατηρητη΄ριο ΄επρεπε να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς του ιδι΄ως στους τοµει΄ς των εσωτερι΄ ν λογιστικω΄ν ελε΄γχων, ου΄τως ω΄στε να βελτιω
΄ σει τη δηµοσιονοµικη΄ του διαχει΄ριση·
κω

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους κατωτε΄ρω λογαριασµου΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου των Φαινοµε΄νων
Ρατσισµου΄ και Ξενοφοβι΄ας, για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2001.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 319 της 30.12.2003, σ. 69.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 245 της 29.9.2003, σ. 33.
L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
L 333 της 20.12.2003, σ. 78 και 79.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν ετω΄ν 2002 και 2001
Λογαριασµο΄ς διαχει΄ρισης των οικονοµικω
(1 000 ευρω΄)
2002

2001

Έσοδα
Ίδια ΄εσοδα
Επιχορηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς

4 320

5 000

43

46

4 363

5 046

2 416

2 072

187

67

∆ια΄φορα ΄εσοδα
Χρηµατοπιστωτικα΄ ΄εσοδα
Συ΄νολο εσο΄δων (α)
∆απα΄νες
Προσωπικο΄  Τι΄τλος Ι του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω
Λειτουργι΄α  Τι΄τλος ΙΙ του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς
΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

377

662

60

151

Επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες  Τι΄τλος ΙΙΙ του προϋπολογισµου΄
Πληρωµε΄ς

1 686

990

΄ σεις
Μεταφερθει΄σες πιστω

1 234

1 181

΄ ν (β)
Συ΄νολο δαπανω

5 960

5 123

Αποτε΄λεσµα του οικονοµικου΄ ΄ετους (α-β) (1)

− 1 597

− 77

Υπο΄λοιπο που µεταφε΄ρθηκε απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος

−8

179

΄ σεις που ακυρω
΄ θηκαν
Μεταφερθει΄σες πιστω

52

75

151

0

− 179

− 174

2

− 11

− 1 579

−8

Επαναχρησιµοποιη΄σεις απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος που δεν
χρησιµοποιη΄θηκαν
Επιστροφε΄ς στην Επιτροπη΄
Συναλλαγµατικε΄ς διαφορε΄ς
Υπο΄λοιπο του οικονοµικου΄ ΄ετους

Σηµει΄ωση: Τα συ΄νολα ενδε΄χεται να εµφανι΄ζουν αποκλι΄σεις οφειλο΄µενες στις στρογγυλοποιη΄σεις.
Πηγη΄: Στοιχει΄α του Παρατηρητηρι΄ου.
(1)

Υπολογισµο΄ς βα΄σει των αρχω΄ν του α΄ρθρου 15 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατοµ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλι΄ου, της
22ας Μαι΅ου 2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
2.
επισηµαι΄νει τη συ΄σταση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να συνεχι΄σει το Παρατηρητη΄ριο τις προσπα΄θειε΄ς του για
΄ σεων στο επο΄µενο ΄ετος· επισηµαι΄νει επι΄σης τη θε΄ση του Παρατηρητη΄να µειω΄σει περαιτε΄ρω τις µεταφορε΄ς πιστω
΄ ν πιστω
΄ σεων σχετι΄ζονται κυρι΄ως µε τον κυ΄κλο της υλοποι΄ησης
ριου ο΄τι οι σηµαντικε΄ς µεταφορε΄ς επιχειρησιακω
συµβα΄σεων απο΄ το δι΄κτυο RAXEN· προσδοκα΄ ο΄τι το Παρατηρητη΄ριο θα βελτιω΄σει τον προγραµµατισµο΄ τους απο΄
της απο΄ψεως αυτη΄ς·
΄ ν λυ΄σεων που
3.
καλει΄ το Παρατηρητη΄ριο να εξηγη΄σει περαιτε΄ρω την εκ µε΄ρους του ανα΄λυση των εναλλακτικω
προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις που σχετι΄ζονται µε το δι΄κτυο
RAXEN, προκειµε΄νου να µειωθου΄ν οι µεταφορε΄ς πιστω΄σεων στο επο΄µενο ΄ετος και να εξασφαλιστει΄ ο σεβασµο΄ς
της αρχη΄ς του ενιαυσι΄ου·
΄ ριση του Παρατηρητη΄ριου ο΄τι η΄ταν ανα΄ρµοστη η µεταφορα΄ προσωρινω΄ν αναλη΄ψεων
4.
επισηµαι΄νει την αναγνω
΄ σεων και τη διαβεβαι΄ωση΄ του ο΄τι θα εφαρµο΄ζεται δεο΄ντως στο µε΄λλον το α΄ρθρο 6 του ∆ηµοσιονοµικου΄
υποχρεω
Κανονισµου΄ του Παρατηρητη΄ριου·
5.
προσδοκα΄ ο΄τι το Παρατηρητη΄ριο θα συµµορφωθει΄ προς τις παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για
την ΄εγκαιρη ΄εκδοση εντολω΄ν ανα΄κτησης ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σει την αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των
εσο΄δων·
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΄ δελτι΄α
∆ηµοσιονοµικα
6.
συµµερι΄ζεται την ανησυχι΄α του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το προ΄βληµα ο΄σον αφορα΄ το ισοζυ΄γιο του
΄ )· επισηµαι΄νει επι΄σης τις αρνητικε΄ς επιπτω
΄ σεις που µπορει΄ να
οικονοµικου΄ ΄ετους 2002 (ε΄λλειµµα 1,6 εκατ. ευρω
΄εχει το χαµηλο΄ επι΄πεδο των πιστω
΄ σεων πληρωµω΄ν επι΄ της εκτε΄λεσης του προγρα΄µµατος εργασι΄ας του Παρατηρη΄ σεων και πληρωµω΄ν δεν πρε΄πει να ει΄ναι τε΄τοια που
τη΄ριου· υποστηρι΄ζει ο΄τι η διαφορα΄ µεταξυ΄ πιστω΄σεων υποχρεω
να διακυβευ΄ει τη σωστη΄ εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος εργασι΄ας·
7.
επισηµαι΄νει ο΄τι η κοινοτικη΄ επιδο΄τηση του Παρατηρητη΄ριου καταβα΄λλεται σε τε΄σσερις δο΄σεις· επισηµαι΄νει
επι΄σης το σχο΄λιο του Παρατηρητη΄ριου στις απαντη΄σεις του προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄τι κατα΄σταση που µοια΄ζει
΄ ν και τις καθυστερη΄σεις της καταβολη΄ς των δο΄σεων
µε αυτη΄ν του 2002 ο΄σον αφορα΄ τα χαµηλα΄ επι΄πεδα πληρωµω
΄ ν υπολοι΄πων·
επαναλαµβα΄νεται το 2003, µε αποτε΄λεσµα παρεµφερε΄ς προ΄βληµα ΄ελλειψης ταµειακω
΄ σουν το συντονισµο΄ τους για να αποφυ΄γουν την
8.
καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Παρατηρητη΄ριο να βελτιω
΄ νει τις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του για το προ΄βληµα
επανα΄ληψη τε΄τοιων προβληµα΄των· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενηµερω
και για τα µε΄τρα που θα ληφθου΄ν προς αντιµετω΄πιση΄ του·
΄ξεων
Νοµιµο΄τητα και κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα
9.
εκφρα΄ζει την ΄εντονη ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι, παρα΄ τις επανειληµµε΄νες παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για επι΄µονα προβλη΄µατα εσωτερικου΄ ελε΄γχου, δεν ΄εχουν ακο΄µη υλοποιηθει΄ οι επιθυµητε΄ς βελτιω΄σεις· υποστηρι΄ζει ο΄τι η εφαρµογη΄ του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ θα συµβα΄λει στην υλοποι΄ηση των
βελτιω΄σεων αυτω΄ν· καλει΄ το Παρατηρητη΄ριο να εντει΄νει τις προσπα΄θειες που καταβα΄λει επι΄ του θε΄µατος·
10. τονι΄ζει την ανα΄γκη δε΄ουσας αξιολο΄γησης των αποτελεσµα΄των πριν απο΄ την ανανε΄ωση συµβα΄σεων µε τα
εθνικα΄ κοµβικα΄ σηµει΄α RAXEN, ιδι΄ως τη στιγµη΄ που τα προβλη΄µατα µε το δι΄κτυο κρι΄θηκαν η΄δη τα περασµε΄να
΄ετη ως «συστηµικα΄»· επικροτει΄ τα σχε΄δια του Παρατηρητη΄ριου για τη συνεχη΄ αξιολο΄γηση του ΄εργου των κοµβικω
΄ν
΄ σεις·
σηµει΄ων· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι η δε΄ουσα αξιολο΄γηση προτου΄ αναληφθου΄ν νε΄ες οικονοµικε΄ς υποχρεω
11. καλει΄ το Παρατηρητη΄ριο να εξασφαλι΄σει το σεβασµο΄ των συστα΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, ιδι΄ως
΄ ν φορε΄ων
ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση των συµβα΄σεων· τονι΄ζει την ανα΄γκη αποτελεσµατικο΄τητας των δορυφορικω
΄ ν δαπανω
΄ ν ει΄ναι µεγα΄λο σε συ΄γκριση µε τις επιχειρησιακε΄ς
δεδοµε΄νου ο΄τι το σχετικο΄ µε΄γεθος των διοικητικω
δαπα΄νες·
΄
Οριζο΄ντιες παρατηρη΄σεις για τις Υπηρεσι΄ες και την Επιτροπη
Η εφαρµογη΄ του Νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄  Εσωτερικο΄ς Λογιστικο΄ς Έλεγχος και διαδικασι΄ες ελε΄γχου
12. επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση που ΄ελαβε στα ψηφι΄σµατα΄ του (1) που συνο΄δευαν την απαλλαγη΄ που χορηγη΄θηκε
στις Υπηρεσι΄ες για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να συνεχι΄σουν τη συνεργασι΄α τους, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της λογιστικη΄ς, των εσωτερικω΄ν
΄ ν ελε΄γχου, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ο΄τι θα θεσπιστει΄
λογιστικω΄ν ελε΄γχων, της διαχει΄ρισης και των διαδικασιω
΄ ν·
συνεπε΄ς και εναρµονισµε΄νο πλαι΄σιο για τη λειτουργι΄α των Υπηρεσιω
13. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εξε΄φρασε ανησυχι΄α στην ΄εκθεση απαλλαγη΄ς για το 2001 ο΄σον αφορα΄ την απουσι΄α ελε΄γ΄ ν εκ µε΄ρους της υπηρεσι΄ας εσωτερικω
΄ ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς· εκφρα΄ζει σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες για
χων των υπηρεσιω
το γεγονο΄ς ο΄τι δεν φαι΄νεται να πραγµατοποιη΄θηκαν φε΄τος τε΄τοιοι ΄ελεγχοι· καλει΄ την Επιτροπη΄ και την υπηρεσι΄α
΄ ν και να παρα΄σχουν στοιχει΄α
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων να εξηγη΄σουν τους λο΄γους για την απουσι΄α των ελε΄γχων αυτω
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων που διαθε΄τει ο Εσωτερικο΄ς Ελεγκτη΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων στις
υπηρεσι΄ες· ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναφε΄ρει το πω΄ς µπορει΄ να εγγυηθει΄ ο΄τι εκτελου΄νται επαρκει΄ς και ορθοι΄
΄ ν ελε΄γχων·
΄ελεγχοι στους δορυφορικου΄ς φορει΄ς, ιδι΄ως απο΄ την υπηρεσι΄α εσωτερικω
14. τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει απαραιτη΄τως να κληθου΄ν οι Υπηρεσι΄ες να υπαχθου΄ν στις διερευνητικε΄ς εξουσι΄ες της
OLAF υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τα θεσµικα΄ ο΄ργανα (2)· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να παρα΄σχει πληροφορι΄ες,
΄ ρησαν
εγκαι΄ρως για την ΄εγκριση του ψηφι΄σµατος απαλλαγη΄ς, σχετικα΄ µε το εα΄ν οι κοινοτικοι΄ φορει΄ς που προσχω
στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 25ης Μαι΅ου 1999 (3) για τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF το ΄επραξαν υπο΄ τους
΄διους
ι
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα της Συµφωνι΄ας αυτη΄ς·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83-96 και ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 53 (σηµει΄ο 18).
(2) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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∆ηµοσιονοµικη΄ ∆ιαχει΄ριση
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν προς το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον
15. παρατηρει΄ ο΄τι στις απαντη΄σεις µερικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν πιστω΄σεων στο επο΄µενο
οποι΄ο µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ το ανακυκλου΄µενο προ΄βληµα των σηµαντικω
΄ετος, γι΄νεται αναφορα΄ στις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει ο νε΄ος ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς, ο οποι΄ος προβλε΄πει
τη χρησιµοποι΄ηση «διαφοροποιηµε΄νων πιστω΄σεων»· καλει΄ τις Υπηρεσι΄ες να εξηγη΄σουν καλυ΄τερα το σκεπτικο΄ τους
και να αναφε΄ρουν ιδι΄ως ποια απο΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς τους ει΄ναι πολυετου΄ς φυ΄σης ω΄στε να µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ µε τε΄τοιες πιστω΄σεις·
16. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει τη θε΄ση της επι΄ της λυ΄σεως αυτη΄ς και εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι η λυ΄ση αυτο΄ µπορει΄
να προσφε΄ρει εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα επιτρε΄ψουν τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των µεταφορω΄ν στο επο΄µενο ΄ετος·

Εξε΄ταση των υπηρεσιω΄ν
17. τονι΄ζει ο΄τι, προτου΄ ληφθει΄ οιαδη΄ποτε απο΄φαση για τη συ΄σταση µιας υπηρεσι΄ας, θα πρε΄πει η Επιτροπη΄ να
προβαι΄νει σε αυστηρη΄ ανα΄λυση της ανα΄γκης και της προστιθε΄µενης αξι΄ας των λειτουργιω΄ν που θα επιτελει΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας, της δηµοσιονοµικη΄ς αυστηρο΄τητας και της απλου΄στευσης
΄ ν·
των διαδικασιω
18. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει συνολικη΄ µελε΄τη των δραστηριοτη΄των που επιτελου΄ν ση΄µερα οι δια΄φοροι
΄ κουν τους ΄διους
κοινοτικοι΄ φορει΄ς οι δραστηριο΄τητες των οποι΄ων πιθανο΄ν αλληλοκαλυ΄πτονται η΄ επιδιω
ι
σκοπου΄ς
΄ νευση υπηρεσιω
΄ ν·
προκειµε΄νου να προτει΄νει κατα΄λληλες λυ΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η ενδεχο΄µενη συγχω
΄ ν και των επιχειρησιακω
΄ ν δαπανω
΄ν
19. ανησυχει΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχει ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των διοικητικω
σε πολλε΄ς υπηρεσι΄ες, µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες να ξεπερνου΄ν τις δαπα΄νες για επιχειρησιακου΄ς σκοπου΄ς· καλει΄
΄ ς την Επιτροπη΄ και τις υπηρεσι΄ες να θεσπι΄σουν στο΄χους και χρονοδια΄γραµµα για τη µει΄ωση του επιπε΄δου
συνεπω
΄ ν δαπανω
΄ ν ως ποσοστο΄ των συνολικω
΄ ν δαπανω
΄ ν· παρατηρει΄ επι΄ του θε΄µατος ο΄τι πολλε΄ς υπηρεσι΄ες
των διοικητικω
θεωρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχουν τε΄τοιες δυνατο΄τητες, ως αναφε΄ρουν στο ερωτηµατολο΄γιο·
20. ο΄σον αφορα΄ τις απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο για τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α, ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες
΄ σουν τη µεταξυ΄ τους συνεργασι΄α προκειµε΄νου να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες τους σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς
να βελτιω
(για παρα΄δειγµα την εξε΄λιξη λογισµικου΄) και να µειω΄σουν το κο΄στος αντι΄ να υιοθετου΄ν λυ΄σεις που σχεδια΄στηκαν
αρχικα΄ για τις ανα΄γκες της Επιτροπη΄ς αλλα΄ αποδεικνυ΄ονται συχνα΄ υπερβολικα΄ δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες για τις
συγκεκριµε΄νες ανα΄γκες τους·
21. ενθαρρυ΄νει τις Υπηρεσι΄ες να οργανω΄σουν και να αναπτυ΄ξουν στενη΄ εργασιακη΄ σχε΄ση µε τις αρµο΄διες
κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· καλει΄ τις µο΄νιµες επιτροπε΄ς του που ει΄ναι αρµο΄διες στον τοµε΄α δραστηριοτη΄των
΄ ν και της Επιτροπη΄ς
κα΄θε Υπηρεσι΄ας να συντονι΄σουν τη δρα΄ση τους µε εκει΄νη της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση των δραστηριο΄ ν·
τη΄των των Υπηρεσιω

Νε΄ες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης
22. χαιρετι΄ζει την ανταπο΄κριση και τις ιδε΄ες που προε΄κυψαν απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο ο΄σον αφορα΄ τις δυνατο΄τητες για α΄λλες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· παρατηρει΄ ο΄τι πολλε΄ς σηµερινε΄ς πηγε΄ς και προτα΄σεις αφορου΄ν την
΄ ρων και την πω
΄ ληση ΄εντυπου υλικου΄ και πληροφοριω
΄ ν· συνειδητοποιει΄ ο΄τι για λο΄γους,
ενοικι΄αση κτιρι΄ων και χω
µεταξυ΄ α΄λλων, ανεξαρτησι΄ας δεν µπορου΄ν ο΄λες οι υπηρεσι΄ες να δεχτου΄ν προ΄σθετες πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης· τονι΄ζει τις εξοικονοµη΄σεις κλι΄µακας και τα οικονοµικα΄ οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις
΄ ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τις Υπηρεσι΄ες να προτει΄νουν εποικοδοµητικε΄ς προδραστηριο΄τητες ορισµε΄νων Υπηρεσιω
τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη νε΄ων πηγω΄ν προ΄σθετης χρηµατοδο΄τησης, οι οποι΄ες θα ανε΄βαζαν το
επι΄πεδο αυτοχρηµατοδο΄τησης·
΄ ν που
23. χαιρετι΄ζει τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ περιοχω΄ν υπε΄ρ των υπηρεσιω
΄εχουν εγκατασταθει΄ στην περιοχη΄ τους· πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να ζητου΄ν τε΄τοιες
΄ ν·
συνεισφορε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται για τη συ΄σταση νε΄ων υπηρεσιω
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Εναρµονισµε΄νο λειτουργικο΄ πλαι΄σιο
΄ ν κρι΄νεται ως
24. υπενθυµι΄ζει τη θε΄ση του (1) ο΄τι η ποικιλοµορφι΄α της δοµη΄ς των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
αδιαφανη΄ς, ακατανο΄ητη και, ακο΄µη και αν λα΄βουµε υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ καθη΄κοντα΄ τους, αδικαιολο΄γητη·
΄ ν προκειµε΄νου να προτει΄νει, κατα΄
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν τους µε΄σων (2) ου΄τως ω΄στε να τα προσαρµο΄σει προς τα προ΄τυπα που
περι΄πτωση, την τροποποι΄ηση των βασικω
θα περιλαµβα΄νει το µελλοντικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο· αναθε΄τει στις αρµο΄διες επιτροπε΄ς του να παρακολουθη΄σουν
τη συνεκτικη΄ αυτη΄ εξε΄ταση, η οποι΄α θα πρε΄πει να διεξαχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα
οριζο΄ντια ζητη΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα απαλλαγη΄ς·
25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α αυτου΄ του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου για τις υπηρεσι΄ες, πριν απο΄ την παρουσι΄αση των νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για τις νε΄ες υπηρεσι΄ες,
η΄ τουλα΄χιστον εκ παραλλη΄λου µε αυτε΄ς· εµµε΄νει ο΄τι µια διοργανικη΄ συµφωνι΄α που θα εκθε΄τει τους κοινου΄ς
προσανατολισµου΄ς συνιστα΄ απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη δηµιουργι΄α του εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου·

Πολιτικη΄ προσωπικου΄
΄ν
26. παρατηρει΄ ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄, τα οργανογρα΄µµατα των υπηρεσιω
θεσπι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄· τονι΄ζει πο΄σο σηµαντικη΄ ει΄ναι αυτη΄ η αλλαγη΄ για τη
΄ ν κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του Κανονιδιαδικασι΄α απαλλαγη΄ς των υπηρεσιω
΄ ν θε΄σεων και
σµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης επι΄ θεµα΄των προ΄σληψης, πολιτικη΄ς προαγωγω΄ν, ποσοστω΄ν κενω
πολιτικη΄ς προσλη΄ψεων·
27. παρατηρει΄ ο΄τι απο΄ τις απαντη΄σεις σε ερωτηµατολο΄γιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ 2004 προκυ΄πτει ο΄τι ο µε΄σος ο΄ρος ετω΄ν πριν απο΄ προαγωγη΄ σε αρκετε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι αρκετα΄ µικρο΄τερος
΄ ν θε΄σεων ει΄ναι σηµαντικα΄ µεγααπ’ ο΄,τι επιβα΄λει η πολιτικη΄ στην Επιτροπη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ποσοστα΄ των κενω
λυ΄τερα σε συ΄γκριση µε α΄λλα ο΄ργανα και ο΄τι αρκετε΄ς απο΄ τις αιτου΄µενες νε΄ες θε΄σεις δεν προτει΄νονται στο χαµηλο΄τερο βαθµο΄· πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της αναθεω΄ρησης των
΄ ν·
υφισταµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν πρε΄πει να τηρει΄ το ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄, τον
28. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ προσωπικου΄ των Υπηρεσιω
Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και τη βε΄λτιστη πρακτικη΄ που ακολουθου΄ν γενικα΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ κλη΄θηκε να αναφε΄ρει, πριν απο΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005, τους
΄ ν θε΄σεων, τα ποσοστα΄ προαγωπροσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ προσωπικου΄, ιδι΄ως τα ποσοστα΄ κενω
γω΄ν, το επι΄πεδο προ΄σληψης και το τυποποιηµε΄νο προφι΄λ σταδιοδροµι΄ας·
29. υπενθυµι΄ζει την αρχη΄ ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να απασχολου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν υπαλλη΄λους µε προσωρινε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε να διατηρου΄ν την ευελιξι΄α και αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
΄ θηκαν ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς του Ευρω30. ανησυχει΄ για τις σοβαρε΄ς ανωµαλι΄ες που διαπιστω
΄ ν και Τοξικοµανι΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων: ασαφει΄ς ανακοινω
΄ σεις για
παϊκου΄ Κε΄ντρου Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
΄ ν θε΄σεων, µη πλη΄ρη πρακτικα΄ των επιτροπω
΄ ν επιλογη΄ς, µη εκ των προτε΄ρων προσδιορισµε΄να
την πλη΄ρωση κενω
κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση υποψηφι΄ων (3)· φοβα΄ται ο΄τι αυτο΄ δεν αποτελει΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση αλλα΄ ο΄τι οι
΄ ς αντιµετωπι΄ζουν ΄σως
΄ν
Υπηρεσι΄ες γενικω
ι
δυσκολι΄ες κατα΄ τη διαχει΄ριση αυτω΄ν των µα΄λλον πολυ΄πλοκων διαδικασιω
κατα΄ τρο΄πο δι΄καιο και διαφανη΄·
31. πιστευ΄ει ο΄τι οι διαδικασι΄ες επιλογη΄ς που οργανω΄νονται απο΄ Υπηρεσι΄ες πρε΄πει να τηρου΄ν τα ΄δια
ι
προ΄τυπα
µε εκει΄νες που οργανω΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ (EPSO) και ο΄τι δεν πρε΄πει να
θεωρου΄νται ως κερκο΄πορτα για την ευ΄κολη ει΄σοδο στην ευρωπαϊκη΄ δηµο΄σια διοι΄κηση·
32. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι Υπηρεσι΄ες θα χαι΄ρουν της δε΄ουσας
΄ ν επιλογη΄ς και ο΄τι
υποστη΄ριξης της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Επιλογη΄ς Προσωπικου΄ κατα΄ την οργα΄νωση διαδικασιω
΄ ν προτου΄ πραγµατοθα υπα΄ρχει ΄ενας µηχανισµο΄ς προς εξωτερικη΄ επικυ΄ρωση της ΄εκβασης των εν λο΄γω διαδικασιω
ποιηθει΄ η προ΄σληψη·
(1) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄α 13-14).
(2) P5_TA(2004)0015 (σηµει΄ο 24).
(3) Βλ. παρα΄γραφο 13 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002, σ. 64.
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P5_TA(2004)0331

Απαλλαγη΄ 2002: ΕΚΑΧ
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄ ΄ετος που
΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002 (C5-0646/2003  2003/2218(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις της ΕΚΑΧ στις
23 Ιουλι΄ου 2002 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της ΕΚΑΧ της 23ης
΄ν
Ιουλι΄ου 2002 (2), η οποι΄α περιε΄χει τη δη΄λωση της 27ης Μαρτι΄ου 2003 για την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
που κατα΄ρτισε η Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 45γ, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση και τη δη΄λωση αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου
2003, υποβαλλο΄µενες συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 45γ, παρα΄γραφοι 1 και 4, της συνθη΄κης ΕΚΑΧ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002, και τις απαντη΄σεις της Επιτροπη΄ς (C5-0646/2003) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συνθη΄κη ΕΚΑΧ, και ιδιαι΄τερα τα α΄ρθρα 78ζ και 97,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93, 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0201/2004),
1.
χορηγει΄ στην Επιτροπη΄ απαλλαγη΄ ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της ΕΚΑΧ για το οικονοµικο΄
΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002·
2.

υποβα΄λλει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και
στην Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων καθω΄ς και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) EE C 127 της 29.5.2003, σ. 2.
(2) EE C 127 της 29.5.2003, σ. 2.
(3) EE C 224 της 19.9.2003, σ. 1.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που περιε΄χει τα σχο΄λια που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄
µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
Άνθρακα και Χα΄λυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002 (C5-0646/2003
 2003/2218(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 78ζ και 97 της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο που συµφωνη΄θηκε στη Νι΄καια στις 26 Φεβρουαρι΄ου 2001, το οποι΄ο προσαρτα΄ται στη Συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες
απο΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ και το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χα΄λυβα (1),
(1) EE C 80 της 10.3.2001, σ. 1 (βλ. σ. 67).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/616

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ δη΄λωση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις διευθετη΄σεις για την µετα΄-ΕΚΑΧ εποχη΄, η οποι΄α εγκρι΄θηκε στις 21 Νοεµβρι΄ου 2001 στο πλαι΄σιο
του τριµερου΄ς διαλο΄γου της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (1),
΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου και των εκπροσω
που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουλι΄ου 1998 (2) και της 21ης Ιουνι΄ου 1999 (3)
σχετικα΄ µε τη λη΄ξη της ισχυ΄ος της συνθη΄κης ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Άνθρακα και Χα΄λυβα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την συµβουλευ΄ν
τικη΄ Επιτροπη΄ του ΕΚΑΧ, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
(COM(2000)518) της 6ης Σεπτεµβρι΄ου 2000, µε τι΄τλο «Λη΄ξη της συνθη΄κης ΕΚΑΧ: χρηµατοοικονοµικε΄ς
δραστηριο΄τητες µετα΄ το 2002»,
΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν που
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2002/234/ΕΚΑΧ των εκπροσω
συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου της 27ης Φεβρουαρι΄ου 2002 σχετικα΄ µε τις χρηµατοοικονοµικε΄ς
συνε΄πειες απο΄ τη λη΄ξη της συνθη΄κης ΕΚΑΧ και το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (4), για
τον καθορισµο΄ της διαχει΄ρισης των πο΄ρων της «ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση» µε΄χρι την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συνθη΄΄ ς και τις σχετικε΄ς δηλω
΄ σεις της Επιτροπη΄ς και των εκπροσω
΄ πων των κυβερνη΄σεων των
κης της Νι΄καιας, καθω
κρατω΄ν µελω΄ν που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2003/76/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για τον καθορισµο΄
των αναγκαι΄ων µε΄τρων για την εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄ µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (6),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2003/77/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για τον καθορισµο΄
΄ ν κατευθυντη΄ριων γραµµω
΄ ν πολυετου΄ς δια΄ρκειας για τη διαχει΄ριση των περιουσιακω
΄ ν στοιδηµοσιονοµικω
χει΄ων της υπο΄ εκκαθα΄ριση ΕΚΑΧ και, µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της εκκαθα΄ρισης, των πο΄ρων του Ταµει΄ου
Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χα΄λυβα (7),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2003/78/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για τον καθορισµο΄
΄ ν κατευθυντη΄ριων γραµµω
΄ ν πολυετου΄ς δια΄ρκειας για το ερευνητικο΄ προ΄γραµµα του Ταµει΄ου Έρευνας
τεχνικω
για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (8),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οικονοµικη΄ αναφορα΄ της ΕΚΑΧ 2002 για το χρονικο΄ δια΄στηµα απο΄ 1 Ιανουαρι΄ου 2002
΄ ν και Χρηµατοδοτιµε΄χρι 23 Ιουλι΄ου 2002 (9), η οποι΄α δηµοσιευ΄θηκε απο΄ τη Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Οικονοµικω
΄ ν Υποθε΄σεων (Υπηρεσι΄α Χρηµατοπιστωτικω΄ν Πρα΄ξεων),
κω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για τις οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις της ΕΚΑΧ της 23ης
Ιουλι΄ου 2002 (10), η οποι΄α περιε΄χει τη δη΄λωση της 27ης Μαρτι΄ου 2003 για την αξιοπιστι΄α των λογαρια΄ ν που κατα΄ρτισε η Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 45γ, παρα΄γραφος 5, της συνθη΄κης ΕΚΑΧ,
σµω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση και δη΄λωση αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου
2003 σχετικα΄ µε την ΕΚΑΧ για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε στις 23 Ιουλι΄ου 2002, υποβαλλο΄µενες
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 45γ, παρα΄γραφοι 1 και 4, της συ΄µβασης ΕΚΑΧ και τις απαντη΄σεις της Επιτροπη΄ς
(C5-0646/2003) (11),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις της ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002» (12),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (13), και ιδι΄ως τα
σηµει΄α 10.18 ΄εως 10.20 «Χορηγου΄µενα και συναπτο΄µενα δα΄νεια της ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση»,
΄ν
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Ετη΄σιοι οριστικοι΄ λογαριασµοι΄ των Ευρωπαϊκω
Κοινοτη΄των: οικονοµικο΄ ΄ετος 2002» (14),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Έγγραφο SN 4609/01 Αναθ. 1 του Συµβουλι΄ου ΕΕ.
ΕΕ C 247 της 7.8.1998, σ. 5.
EE C 190 της 7.7.1999, σ. 1.
EE L 79 της 22.3.2002, σ. 42.
EE L 79 της 22.3.2002, σ. 60.
EE L 29 της 5.2.2003, σ. 22.
EE L 29 της 5.2.2003, σ. 25.
EE L 29 της 5.2.2003, σ. 28.
ISBN 92-894-5199-8, Υπηρεσι΄α Επι΄σηµων Εκδο΄σεων της ΕΚ, 2003.
EE C 127 της 29.5.2003, σ. 2.
EE C 224 της 19.9.2003, σ. 1.
EE C 245 της 11.10.2003, σ. 2.
ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
EE C 316 της 29.12.2003, σ. 1 (βλ. σ. 45).
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C 104 E/617
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 89, παρα΄γραφος 7, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
1977 (1) και το α΄ρθρο 147, παρα΄γραφος 1, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (2),
συ΄µφωνα µε τα οποι΄α ο΄λα τα ο΄ργανα της Κοινο΄τητας υποχρεου΄νται να εγκρι΄νουν ο΄λα τα δε΄οντα µε΄τρα για
να δοθει΄ συνε΄χεια στις παρατηρη΄σεις που εµπεριε΄χονται στις αποφα΄σεις περι΄ απαλλαγη΄ς,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις Απαλλαγε΄ς για το 2001, της 29ης Οκτωβρι΄ου
2003 (COM(2003)651), και την ΄εκθεση παρακολου΄θησης (βλ. τµη΄µα ΙΙΙ αυτη΄ς της ΄εκθεσης) του ψηφι΄σµατος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋ΄ θηκε απο΄ την ανακοι΄νωση της Γενικη΄ς
πολογισµου΄ της ΕΚΑΧ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001, ο΄πως συµπληρω
∆ιευ΄θυνσης Προϋπολογισµου΄ της Επιτροπη΄ς, της 30η΄ς Ιανουαρι΄ου 2004, προς τη Γραµµατει΄α της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93, 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0201/2004),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΕΚΑΧ, κατα΄ το χρονικο΄ δια΄στηµα απο΄ 1 Ιανουαρι΄ου ΄εως 23 Ιουλι΄ου 2002
συνε΄χισε να χρηµατοδοτει΄ την ΄ερευνα και την αλλαγη΄ της επαγγελµατικη΄ς ειδι΄κευσης των εργαζοµε΄νων µε
΄ σεων απο΄ τον επιχειρησιακο΄ της προϋπολογισµο΄ υ΄ψους 35 εκατ. ευρω΄ για τον
επιπλε΄ον αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ σεων υ΄ψους 21 εκατ.
πρω΄το και 72 εκατ. ευρω΄ για τον δευ΄τερο τοµε΄α και µε περαιτε΄ρω ανα΄ληψη υποχρεω
΄ ν µε΄τρων στον τοµε΄α του α΄νθρακα,
ευρω΄ στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος RECHAR για τη λη΄ψη κοινωνικω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 1998 η Επιτροπη΄ ΄εχει ορι΄σει ως ποσοστο΄ εισφορα΄ς ΕΚΑΧ επι΄
των προϊο΄ντων α΄νθρακα και χα΄λυβα το 0 %, εισφορα΄ς η οποι΄α ΄εως το΄τε αποτελου΄σε µι΄α απο΄ τις κυ΄ριες
προσο΄δους για τον προϋπολογισµο΄ ΕΚΑΧ,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι κυ΄ριες πηγε΄ς χρηµατοδοτη΄σεως της ΕΚΑΧ τα τελευται΄α χρο΄νια ει΄ναι τα ΄εσοδα
΄ ν και η ακυ΄ρωση των πιστω΄σεων αναλη΄ψεων
απο΄ χρηµατοπιστωτικα΄ µε΄σα, η κατα΄ργηση των αποθεµατικω
΄ σεων που δεν ΄εχουν εκτελεσθει΄,
υποχρεω

∆.

΄ ς, εµφαι΄νει
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο ισολογισµο΄ς της ΕΚΑΧ, ο οποι΄ος απο΄ το 1997 ελαττω΄νεται συνεχω
στις 23 Ιουλι΄ου 2002 µει΄ωση κατα΄ 839 εκατ. ευρω΄, σε συ΄γκριση µε την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2001,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι ζηµιε΄ς απο΄ χρηµατοπιστωτικε΄ς πρα΄ξεις αυξη΄θηκαν απο΄ 12 σε 69 εκατ. ευρω΄
κυρι΄ως εξαιτι΄ας διορθω΄σεων αξι΄ας,

΄ και τα ΄εσοδα απο΄
ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι εισπραχθε΄ντες το΄κοι µειω΄θηκαν απο΄ 215 σε 91 εκατ. ευρω
΄ θηκαν απο΄ 19 σε 16 εκατ. ευρω΄ και τα ΄εσοδα που σχετι΄ζονται µε τον
χρηµατοπιστωτικε΄ς πρα΄ξεις µειω
επιχειρησιακο΄ προϋπολογισµο΄ της ΕΚΑΧ κατα΄ το τελευται΄ο, δια΄ρκειας µο΄λις επτα΄ µηνω΄ν, οικονοµικο΄ ΄ετος
΄,
της, µειω΄θηκαν απο΄ 65 σε 21 εκατ. ευρω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 23 Ιουλι΄ου 2002 τα τρε΄χοντα δα΄νεια, που δεν καλυ΄πτοντο απο΄ εγγυη΄σεις
΄ ς και ο΄τι τα δα΄νεια
κρα΄τους µε΄λους, µπο΄ρεσαν να καλυφθου΄ν εξ ολοκλη΄ρου απο΄ το Ταµει΄ο Εγγυη΄σεων καθω
΄,
αυτα΄ ανη΄ρχοντο σε 529 εκατ. ευρω

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις 23 Ιουλι΄ου 2002 τα κεφα΄λαια που διαχειρι΄ζεται η ΕΚΑΧ ανη΄ρχοντο σε
΄,
1 557 εκατ. ευρω
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, στο ψη΄φισµα΄ του για την αυ΄ξηση της οικονοµι΄ας και την
΄ ς και στο προαναφερθε΄ν
απασχο΄ληση, που ενε΄κρινε στις 16 και 17 Ιουνι΄ου 1997 στο Άµστερνταµ, καθω
ψη΄φισµα΄ του της 21ης Ιουνι΄ου 1999 για το µε΄λλον της ΕΚΑΧ, ζητει΄ να χρησιµοποιηθου΄ν τα ΄εσοδα των
΄ ν για τη χρηµατοδο΄τηση Ταµει΄ου Έρευνας, και δη για τις δραστηριο΄τητες που
υφισταµε΄νων αποθεµατικω
΄εχουν σχε΄ση µε τη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα ποσα΄ που αποµε΄νουν µετα΄ την αφαι΄ρεση της αποπληρωµη΄ς των εν εκκρεµο΄τητι
΄ ν πρε΄πει να θεωρηθου΄ν «ι΄διοι πο΄ροι» του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ, πο΄ροι που πρε΄πει να αποφε΄ρουν
χρεω
ετησι΄ως το΄κο υ΄ψους κατα΄ προσε΄γγιση 60 εκατ. ευρω΄, ο οποι΄ος θα διατι΄θεται στην ΄ερευνα που σχετι΄ζεται
µε τον τοµε΄α του α΄νθρακα και του χα΄λυβα, εκτο΄ς του ερευνητικου΄ προγρα΄µµατος πλαισι΄ου·

ΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η λη΄ξη της συνθη΄κης ΕΚΑΧ στις 23 Ιουλι΄ου 2002 προκα΄λεσε αυτοµα΄τως την
΄ τος και των διαδικασιω
΄ ν ΕΚΑΧ και τη δια΄λυση της Συµβουλευτικη΄ς
πλη΄ρη εξαφα΄νιση του νοµικου΄ καθεστω
Επιτροπη΄ς που θε΄σπισε η συνθη΄κη αυτη΄,
(1) EE L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(2) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εληξε στις 23 Ιουλι΄ου 2002 σχετικα΄
µε την ΕΚΑΧ εγκρι΄θηκε απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στις 26 Ιουνι΄ου 2003,
ΙΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο καταλη΄γει στο συµπε΄ρασµα ο΄τι οι οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις
΄ ν στοιχει΄ων και της οικονοµικη΄ς καταστα΄σεως της ΕΚΑΧ στις
παρε΄χουν πιστη΄ εικο΄να το΄σο των περιουσιακω
΄ ν της για το οικονοµικο΄ ΄ετος που ΄εκλεισε κατα΄ την
23 Ιουλι΄ου 2002 ο΄σο και του αποτελε΄σµατος των πρα΄ξεω
ηµεροµηνι΄α αυτη΄,
΄ νει ο΄τι ΄εχει εξασφαλισθει΄ επαρκω
΄ ς το΄σο η νοµιµο΄τητα
Ι∆. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δηλω
ο΄σο και η κανονικο΄τητα των πρα΄ξεων που αποτελου΄ν τη βα΄ση για τον ισολογισµο΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους της
ΕΚΑΧ που ΄εληξε στις 23 Ιουλι΄ου 2002 εν τω συνο΄λω,

1.
εξαι΄ρει το ΄εργο ο΄λων εκει΄νων που ΄δρυσαν
ι
και διαµο΄ρφωσαν την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα Άνθρακα και
΄ ντας ΄ετσι ουσιαστικα΄ στην ειρηνικη΄ συνε΄νωση της Ευρω
΄ πης·
Χα΄λυβα, συντελω
2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να δηµοσιευ΄σει, ο΄πως και κατα΄ τα προηγου΄µενα χρο΄νια, µια κατα΄λληλη για το ευρυ΄
κοινο΄ επισκο΄πηση των δραστηριοτη΄των της ΕΚΑΧ απο΄ της συστα΄σεω΄ς της, σε ο΄λες τις επι΄σηµες γλω΄σσες· αναγνωρι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει δροµολογη΄σει σχετικε΄ς προεργασι΄ες, οι οποι΄ες ωστο΄σο θα πρε΄πει να επιταχυνθου΄ν·
΄ ν για τη λη΄ξη των δραστηριοτη΄των της ΕΚΑΧ, ιδιαιτε΄ρως δε την ως
3.
επιδοκιµα΄ζει την προ΄οδο των ενεργειω
΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του
α΄νω αναφερο΄µενη απο΄φαση των εκπροσω
Συµβουλι΄ου της 27ης Φεβρουαρι΄ου 2002 που δηµιου΄ργησε τη νοµικη΄ βα΄ση της «ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση» µε΄χρι
την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συνθη΄κης της Νι΄καιας, την 1η Φεβρουαρι΄ου 2003·
4.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ µετ’ επιτα΄σεως, ο΄πως και κατα΄ τα προηγου΄µενα χρο΄νια, να δηµοσιευ΄σει α΄µεσα
συνολικη΄ αποτι΄µηση της ΄ερευνας που χρηµατοδοτη΄θηκε αρχικα΄ απο΄ την ΕΚΑΧ, συγκεκριµε΄να δε αποτι΄µηση του
΄ν
ερευνητικου΄ προγρα΄µµατος για τον α΄νθρακα και των κριτηρι΄ων που προτει΄νονται προς επιλογη΄ νε΄ων ερευνητικω
΄εργων στον τοµε΄α του α΄νθρακα, ο΄πως ΄εχει η΄δη γι΄νει για τον τοµε΄α του χα΄λυβα· θεωρει΄ αυτε΄ς τις αποτιµη΄σεις
ουσιαστικη΄ βα΄ση για το ΄εργο του προτεινο΄µενου νε΄ου ταµει΄ου ΄ερευνας για τον α΄νθρακα και τον χα΄λυβα·
΄ νει ο΄τι τα τελευται΄α δεκαπε΄ντε χρο΄νια η ΕΚΑΧ διε΄θεσε για την εφαρµοσµε΄νη ΄ερευνα µο΄νο στον
5.
διαπιστω
τοµε΄α του χα΄λυβα περι΄που 800 εκατ. ευρω΄ σε επιχειρη΄σεις και ινστιτου΄τα, αλλα΄ κατα΄ κανο΄να δεν εισε΄πραξε το
΄ µατα ευρεσιτεχνι΄ας, ο΄πως
ποσοστο΄ που της αναλογει΄ επι΄ των εσο΄δων απο΄ τα αποκτου΄µενα απο΄ την ΄ερευνα διπλω
αυτο΄ ρητω΄ς προβλε΄πεται απο΄ τις ερευνητικε΄ς συµβα΄σεις της ΕΚΑΧ· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ασκη΄σει το δικαι΄ωµα΄
της για αξι΄ωση του ποσοστου΄ που της αναλογει΄ απο΄ τα ΄εσοδα της χρηµατοδοτου΄µενης ΄ερευνας, µε µια διαδικα΄ ρησης διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας και µε α΄λλα κατα΄λληλα µε΄σα·
σι΄α καταχω
΄ θηκε στην υπε΄ρβαση των προβληµα΄των ασφαλει΄ας του συστη΄µατος
6.
αναγνωρι΄ζει την προ΄οδο που σηµειω
πληροφορικη΄ς που χρησιµοποιει΄ται για την διοι΄κηση του ενεργητικου΄ της ΕΚΑΧ· αναµε΄νει ωστο΄σο η Επιτροπη΄
να λα΄βει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση υπο΄ψη ο΄λες τις παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και του εξωτερικου΄ λογιστη΄ που αφορου΄ν στην αξιοπιστι΄α του συστη΄µατος πληροφορικη΄ς·
΄ νει ο΄τι ο΄λα τα δα΄νεια που εκκρεµου΄ν µετα΄ τις 23 Ιουλι΄ου 2002, τα οποι΄α δεν ΄εχουν την εγγυ΄ηση
7.
διαπιστω
κρα΄τους µε΄λους, καλυ΄πτονται εξ ολοκλη΄ρου απο΄ τα αποθε΄µατα ΕΚΑΧ και αναγνωρι΄ζει την υιοθετηθει΄σα απο΄ την
Επιτροπη΄ στρατηγικη΄ συνετη΄ς χρηµατοοικονοµικη΄ς διαχειρι΄σεως της ΕΚΑΧ η΄ της «υπο΄ εκκαθα΄ριση ΕΚΑΧ»·
΄ νει την προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄ στη µει΄ωση του κο΄στους διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας η οποι΄α παρου8.
σηµειω
σια΄ζεται στο ΄εγγραφο «Λη΄ξη της συνθη΄κης ΕΚΑΧ: αντι΄κτυπος στο κο΄στος διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας της Επιτροπη΄ς»
(που παρουσι΄ασε στην Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ η Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Προϋπολογισµου΄ στις
΄ νει τακτικα΄ το Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε την ΄εκβαση
30 Ιανουαρι΄ου 2004), και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ενηµερω
της ετη΄σιας στρατηγικη΄ς για την αναδια΄ταξη των υπαλλη΄λων που διαχειρι΄ζονται τις δραστηριο΄τητες της «υπο΄
εκκαθα΄ριση ΕΚΑΧ»·
9.
χαιρετι΄ζει την προ΄οδο η οποι΄α ΄εχει σηµειωθει΄ στη µεταβι΄βαση της εµπειρι΄ας που αποκτη΄θηκε απο΄ την
Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ της ΕΚΑΧ στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (ΟΚΕ), ιδιαι΄τερα το γεγονο΄ς ο΄τι
στις 24 Οκτωβρι΄ου 2002 συστα΄θηκε η νε΄α «συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ για τον βιοµηχανικο΄ µετασχηµατισµο΄»
΄ πους των αντιπροσωπευτικω
΄ ν επαγγελµατικω
΄ ν οργανω΄σεων
(ΣΕΒΜ), απαρτιζο΄µενη απο΄ µε΄λη της ΟΚΕ και εκπροσω
απο΄ τους τοµει΄ς του α΄νθρακα και του χα΄λυβα και α΄λλους συναφει΄ς τοµει΄ς, και ο΄τι στις 28 Νοεµβρι΄ου 2002
΄ µα· ζητει΄ απο΄ την ΣΕΒΜ να δηµοσιευ΄ει σε τακτικη΄ βα΄ση
πραγµατοποι΄ησε συνεδρι΄αση για τη συ΄σταση΄ της σε σω
΄ σσες τα πορι΄σµατα των διαβουλευ΄σεω΄ν της·
και σε ο΄λες τις επι΄σηµες γλω

30.4.2004

30.4.2004
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10. χαιρετι΄ζει την επιτυχη΄ ολοκλη΄ρωση των διαπραγµατευ΄σεων µε τα υποψη΄φια προς ΄ενταξη κρα΄τη σχετικα΄ µε
΄ νοντας, αναλο΄τους ο΄ρους συµµετοχη΄ς τους στο νε΄ο Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χα΄λυβα κλιµακω
γως της οικονοµικη΄ς τους κατα΄στασης, την καταβολη΄ της εισφορα΄ς τους, η οποι΄α καθορι΄σθηκε βα΄σει του ο΄γκου
΄ ν αποθεµα΄των τους και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να το ενηµερω
΄ νει τακτικα΄ σχετικα΄ µε την
των µεταλλευτικω
προ΄οδο της εφαρµογη΄ς των αποτελεσµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ αυτε΄ς τις διαπραγµατευ΄σεις·
΄ σεων και να
11. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄ζει τακτικα΄ ο΄λες τις εκκρεµου΄σες αδρανει΄ς αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ σει ο΄λα τα ποσα΄ για τα οποι΄α δεν αναµε΄νονται κινη΄σεις στο µε΄λλον·
ακυρω
΄ νει ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις της ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002
12. διαπιστω
δηµοσιευ΄θηκαν στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα µο΄λις στις 11 Οκτωβρι΄ου 2003· παρα΄ ταυ΄τα χαιρετι΄ζει την λεπτοµερη΄
και επεξηγηµατικη΄ µορφη΄ της παρουσι΄αση΄ς τους, η οποι΄α θα η΄ταν σκο΄πιµο να διατηρηθει΄ και στις µελλοντικε΄ς
΄ ν καταστα΄σεων της ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση και παροτρυ΄νει την Επιτροπη΄ να εξαδηµοσιευ΄σεις των δηµοσιονοµικω
σφαλι΄σει τη µεγι΄στη δυνατη΄ διαφα΄νεια ως προς τα στοιχει΄α σε σχε΄ση µε την ανα΄πτυξη και τη χρη΄ση του ενεργητικου΄ της ΕΚΑΧ·
13. αναµε΄νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο το οποι΄ο δεν ΄εχει υποβα΄λει ειδικη΄ ΄εκθεση για τους ετη΄σιους λογαριασµου΄ς της ΕΚΑΧ υπο΄ εκκαθα΄ριση στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002 θα διενεργει΄ ετησι΄ως τους απαιτου΄µενους ελε΄γχους και θα δηµοσιευ΄ει τα αποτελε΄σµατα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα·
14. τονι΄ζει ο΄τι το Κοινοβου΄λιο θα συνεχι΄σει να παρακολουθει΄ την χρη΄ση των εσο΄δων απο΄ το ενεργητικο΄ της
ΕΚΑΧ για το σκοπο΄ που διατε΄θηκαν, µε σκοπο΄ την ΄ερευνα στους τοµει΄ς του α΄νθρακα και του χα΄λυβα.

P5_TA(2004)0332

΄ ν ***II
Ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου ενο΄ψει
της ΄εγκρισης απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροπο΄ ν προσανατολισµω
΄ ν για την ανα΄πτυξη του διευρωποι΄ηση της απο΄φασης 1692/96/ΕΚ περι΄ των κοινοτικω
΄ ν (5762/1/2004  C5-0184/2004  2001/0229(COD))
παϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: δευ΄τερη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (5762/1/2004 $ C5-0184/2004) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω΄τη ανα΄γνωση (2) σχετικα΄ µε τις προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς προς το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2001)544 (3) και COM(2003)564) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2002)542) (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 78 του Κανονισµου΄ του,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση για τη δευ΄τερη ανα΄γνωση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν
και Τουρισµου΄ (A5-0278/2004),
1.

εγκρι΄νει την κοινη΄ θε΄ση·

2.

΄ νει ο΄τι η πρα΄ξη εκδο΄θηκε συ΄µφωνα µε την κοινη΄ θε΄ση·
διαπιστω

(1)
(2)
(3)
(4)

∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σ. 130 και κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 11.3.2004, P5_TA(2004)0173.
ΕΕ C 362 Ε της 18.12.2001, σ. 205.
ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 274.
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3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, µαζι΄ µε την Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
4.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0333

΄ ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης ***I
∆ια΄ρθρωση των γεωργικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
΄ ν ερευνω
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργι571/88 του Συµβουλι΄ου για τη διοργα΄νωση κοινοτικω
΄ ν εκµεταλλευ΄σεων λο΄γω της διευ΄ρυνσης (COM(2003)605  C5-0477/2003  2003/0234(COD))
κω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)605) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 285, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0477/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν (A5-0194/2004),
$ ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της Επιτροπη΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε, ει΄ναι συµβατο΄ προς το ανω΄τατο
΄ ν προοπτικω
΄ ν 2000-2006, χωρι΄ς περιορισµο΄ των υφισταµε΄νων πολιτιο΄ριο της κατηγορι΄ας 3 των δηµοσιονοµικω
΄ ν·
κω
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004
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P5_TC1-COD(2003)0234
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση, συνεπει΄α της διευ΄ρυνσης, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµ΄ ν ερευνω
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ ν εκµεταλλευ΄βουλι΄ου για τη διοργα΄νωση κοινοτικω
σεων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 285, παρα΄γραφος 1,
΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη σχετικα΄ µε την προσχω
΄ ρηση της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Εσθονι΄ας, της Κυ΄πρου,
της Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβενι΄ας και της Σλοβακι΄ας στην
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 3,
΄εχοντας υπο΄ψη την πρα΄ξη προσχω
΄ ρησης της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Εσθονι΄ας, της Κυ΄πρου, της Λετονι΄ας, της
Λιθουανι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβενι΄ας και της Σλοβακι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄
Ένωση, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 57, παρα΄γραφος 2,
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (1),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1) Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 (2), προβλε΄πει την καταβολη΄ στα κρα΄τη µε΄λη, ως συµµετοχη΄ στις πραγµατοποιηθει΄σες δαπα΄νες, ποσου΄ µε ανω΄τατο ο΄ριο ανα΄ ΄ερευνα.
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων απαιτει΄, εκ µε΄ρους
(2) Η πραγµατοποι΄ηση των ερευνω
΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν πο΄ρων προκειµε΄νου να καλυτων κρατω΄ν µελω΄ν και της Κοινο΄τητας, τη δια΄θεση σηµαντικω
φθει΄ η ανα΄γκη πληροφο΄ρησης των οργα΄νων της Κοινο΄τητας.
΄ ρηση της Κυ΄πρου, της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Εσθονι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της Λετονι΄ας,
(3) Μετα΄ την προσχω
της Λιθουανι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβακι΄ας και της Σλοβενι΄ας, ενο΄ψει της πραγµατοποι΄ησης
΄ ν σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση των γεωργικω
΄ ν εκµεταλλευ΄σεων στα νε΄α αυτα΄ κρα΄τη
το 2005 και το 2007 ερευνω
µε΄λη, ει΄ναι σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ µε΄γιστη κοινοτικη΄ συµµετοχη΄ ανα΄ ΄ερευνα. Η προσαρµογη΄ αυτη΄ επιβα΄λλε΄ ρησης και δεν ΄εχει προβλεφθει΄ στην πρα΄ξη προσχω
΄ ρησης.
ται λο΄γω της προσχω
΄ ν κανονισµο΄ς καθορι΄ζει, για την υπολειπο΄µενη δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος, χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο
(4) Ο παρω
το οποι΄ο θεωρει΄ται εκ µε΄ρους της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς προνοµιακη΄ αναφορα΄, κατα΄ την
΄εννοια του σηµει΄ου 33 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς (3) σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της
διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς
1)

Στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 1, πρω΄το εδα΄φιο, προστι΄θενται τα εξη΄ς:
«@ 25 000 ευρω΄ για τη Μα΄λτα,
@ 200 000 ευρω΄ για την Κυ΄προ,

(1) Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 21ης Απριλι΄ου 2004.
(2) ΕΕ L 56 της 2.3.1988, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως τροποιη΄θηκε µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
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@
@
@
@
2)

500 000 ευρω΄ για την Εσθονι΄α και τη Σλοβενι΄α,
700 000 ευρω΄ για τη Σλοβακι΄α,
1 100 000 ευρω΄ για την Τσεχικη΄ ∆ηµοκρατι΄α, τη Λετονι΄α και τη Λιθουανι΄α,
2 000 000 ευρω΄ για την Ουγγαρι΄α και την Πολωνι΄α.»

Στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 1, το τρι΄το εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Το χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο για την εκτε΄λεση του παρο΄ντος προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
΄ σεων που ει΄ναι αναγκαι΄ες για τη διαχει΄ριση του σχεδι΄ου Eurofarm, ορι΄ζεται σε 43,7 εκατοµµυ΄ρια
πιστω
ευρω΄ για την περι΄οδο 2004-2006.
Το ποσο΄ για την περι΄οδο 2007-2009 θα καθοριστει΄ απο΄ την αρχη΄ επι΄ του προϋπολογισµου΄ και απο΄ τη
νοµοθετικη΄ αρχη΄ κατο΄πιν προ΄τασης της Επιτροπη΄ς µε βα΄ση τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς για την
περι΄οδο η οποι΄α αρχι΄ζει το 2007.
΄ σεις εγκρι΄νονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ εντο΄ς των ορι΄ων των δηµοΟι ετη΄σιες πιστω
΄ ν προοπτικω΄ν»
σιονοµικω
Άρθρο 2

΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Το α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 1, εφαρµο΄ζεται απο΄ 1ης Μαι΅ου 2004.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

P5_TA(2004)0334

Χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1655/2000 σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE) (COM(2003)667 
C5-0527/2003  2003/0260(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
@ ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)667) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0527/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
@ ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
΄ ν (A5-0137/2004),
και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004

30.4.2004

EL
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
πιστευ΄ει ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συµβατο΄ µε το ανω΄τατο ο΄ριο της
΄ ν προοπτικω
΄ ν χωρι΄ς να περιορι΄ζει α΄λλες πολιτικε΄ς·
κατηγορι΄ας 3 των δηµοσιονοµικω
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0260
΄ τη ανα΄γνωση στις 21 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το
περιβα΄λλον (LIFE)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1,
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
΄εχοντας υπο΄ψη την γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
΄ ν (2),
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE), ο΄πως θεσπι΄σθηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
1655/2000 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (4), υλοποιει΄ται σε φα΄σεις, η τρι΄τη απο΄
τις οποι΄ες θα λη΄ξει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2004.

(2)

∆εδοµε΄νης της θετικη΄ς συµβολη΄ς του LIFE στην επι΄τευξη των στο΄χων της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για το
περιβα΄λλον και για περαιτε΄ρω συµβολη΄ στην εφαρµογη΄, την επικαιροποι΄ηση και την ανα΄πτυξη της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς περιβα΄λλοντος και της περιβαλλοντικη΄ς νοµοθεσι΄ας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ενσωµα΄τωση του
περιβα΄λλοντος στις α΄λλες πολιτικε΄ς και την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη, ενδει΄κνυται η παρα΄ταση της τρι΄της φα΄σης
µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006.

(3)

Στις 22 Ιουλι΄ου 2002 θεσπι΄σθηκε ΄ενα ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης για το περιβα΄λλον µε την απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (5). Απαιτει΄ται η προσαρµογη΄ του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 στους στο΄χους και τις προτεραιο΄τητες που καθορι΄ζονται στο
προ΄γραµµα αυτο΄.

(4)

Υπα΄ρχει ανα΄γκη κα΄λυψης του κενου΄ απο΄ την λη΄ξη της τρι΄της φα΄σης του LIFE µε΄χρι τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς
προοπτικε΄ς µετα΄ το 2006, και για τη διετι΄α που λη΄γει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006.

(1)
(2)
(3)
(4)

EE C 80 της 30.3.2004, σ. 57.
ΕΕ C …
Γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 21ης Απριλι΄ου 2004 (δεν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
EE L 192 της 28.7.2000, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της
30.4.2004, σ. 17).
(5) EE L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
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(5)

Το LIFE θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ ως ιδιαι΄τερο χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο, συµπληρωµατικο΄ των κοινοτικω΄ν προ΄ ν ταµει΄ων και των προγραµµα΄των ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου. Θα πρε΄πει
γραµµα΄των ΄ερευνας, των διαρθρωτικω
να καταβληθου΄ν προσπα΄θειες ω΄στε να προωθηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τερη χρη΄ση των ως α΄νω κοινοτικω΄ν
χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων για τη χρηµατοδο΄τηση τµηµα΄των ΄εργων για το περιβα΄λλον και τη φυ΄ση. Θα πρε΄πει
επι΄σης να ληφθου΄ν τα κατα΄λληλα µε΄τρα προς αποφυγη΄ διπλη΄ς χρηµατοδο΄τησης.

(6)

Η Επιτροπη΄ εξε΄δωσε, στις 25 Μαρτι΄ου 2003, ανακοι΄νωση µε τι΄τλο «∆ιαµο΄ρφωση προγρα΄µµατος δρα΄σης για
την περιβαλλοντικη΄ τεχνολογι΄α». Την ανακοι΄νωση αυτη΄ ακολου΄θησε προ΄γραµµα δρα΄σης περιβαλλοντικη΄ς
τεχνολογι΄ας που εγκρι΄θηκε στις 28 Ιανουαρι΄ου 2004 το οποι΄ο θα πρε΄πει να αποτελε΄σει σηµει΄ο αναφορα΄ς
για τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς του LIFE-Περιβα΄λλον.

(7)

Στην ειδικη΄ ΄εκθεση αριθ. 11/2003 (1) του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου εξετα΄ζονται ο σχεδιασµο΄ς, η διαχει΄ριση και
η εφαρµογη΄ του LIFE. Ει΄ναι σκο΄πιµο να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι συστα΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου.

(8)

΄ ρησαν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και αυτο΄ θα πρε΄πει να
Την 1η Μαι΅ου 2004 δε΄κα νε΄α κρα΄τη µε΄λη προσχω
αντικατοπτρι΄ζεται αναλο΄γως στο υ΄ψος των κονδυλι΄ων που διατι΄θενται στο LIFE.

(9)

Η αξιοποι΄ηση και δια΄δοση των αποτελεσµα΄των ενδει΄κνυται να βελτιωθου΄ν, ενω΄ τα κονδυ΄λια του προϋπολογισµου΄ που διατι΄θενται για τον σκοπο΄ αυτο΄ ενδει΄κνυται να αυξηθου΄ν.

(10) Ενδει΄κνυται η συνε΄χιση της παρακολου΄θησης και του ελε΄γχου των ΄εργων που θα συνεχι΄σουν να βρι΄σκονται
σε εξε΄λιξη στο τε΄λος του 2006.

΄ ν Κοινοτη΄των ακυ΄ρωσε
(11) Με την απο΄φαση΄ του της 21ης Ιανουαρι΄ου 2003 (2), το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000. Το ∆ικαστη΄ριο αποφα΄σισε πως «τα
αποτελε΄σµατα του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.1655/2000 διατηρου΄νται στο
ακε΄ραιο µε΄χρις ο΄του το Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο θεσπι΄σουν νε΄ες διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α
επιτροπη΄ς στην οποι΄α υπο΄κεινται τα εκτελεστικα΄ µε΄τρα του εν λο΄γω κανονισµου΄».

(12) Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 233 της Συνθη΄κης, τα θεσµικα΄ ο΄ργανα των οποι΄ων η πρα΄ξη κηρυ΄χθηκε α΄κυρη
οφει΄λουν να λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που συνεπα΄γεται η εκτε΄λεση της απο΄φασης του ∆ικαστηρι΄ου.

΄ σει η Επιτροπη΄ µε βα΄ση τις εκτελεστικε΄ς αρµοδιο΄τητες που της
(13) Τα µε΄τρα που ΄εχει δικαιοδοσι΄α να εκδω
ανατι΄θενται µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 ει΄ναι µε΄τρα διαχει΄ρισης τα οποι΄α σχετι΄ζονται µε την
εφαρµογη΄ προγρα΄µµατος που ΄εχει σηµαντικε΄ς επιπτω΄σεις στον προϋπολογισµο΄ κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου
2, στοιχει΄ο α), της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄
΄ς
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (3). Ενδει΄κνυται συνεπω
των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω
η θε΄σπιση των µε΄τρων αυτω΄ν µε βα΄ση τη διαδικασι΄α διαχει΄ρισης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 της εν λο΄γω
απο΄φασης, µε την επιφυ΄λαξη της διαδικασι΄ας επιτροπη΄ς που πρε΄πει να επιλεγει΄ για κα΄θε µελλοντικη΄ ανα΄πτυξη του LIFE η΄ οποιουδη΄ποτε χρηµατοδοτικου΄ µε΄σου αποκλειστικα΄ στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος.

(14) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς καθορι΄ζει, για ολο΄κληρη τη δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος, χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο το
οποι΄ο αποτελει΄ προνοµιακη΄ αναφορα΄ για την αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄ αρχη΄ κατα΄ την ετη΄σια
διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄, κατα΄ την ΄εννοια του σηµει΄ου 33 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας της
6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (4),
(1) ΕΕ C 61 της 10.3.2004, σ. 1.
(2) Υπο΄θεση C-378/00, Επιτροπη΄ κατα΄ Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και Συµβουλι΄ου, Συλλογη΄ των αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου
(2003) σ. I-937.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α που τροποποιη΄θηκε µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Το α΄ρθρο 3 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:

1)
α)

Στην παρα΄γραφο 3:
το στοιχει΄ο (α) αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

i)

΄ ν εκτο΄ς των γενικω
΄ ν εξο΄δων και
«(α) 50 % για ΄εργα διατη΄ρησης της φυ΄σης, 100 % των επιλε΄ξιµων δαπανω
των παγι΄ων αγαθω΄ν για συνοδευτικα΄ µε΄τρα µε βα΄ση τις παραγρα΄φους 2, στοιχει΄ο (β), σηµει΄α (i) και (ii)
΄ ν για συνοδευτικα΄ µε΄τρα µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (β), σηµει΄ο (iii),»
και 100 % των δαπανω
(ii) Προστι΄θεται το ακο΄λουθο στοιχει΄ο:
«(γ) Οι µισθολογικε΄ς δαπα΄νες για ΄εναν δηµο΄σιο υπα΄λληλο θεωρου΄νται επιλε΄ξιµες µο΄νον στο βαθµο΄ που
σχετι΄ζονται µε το κο΄στος δραστηριοτη΄των που η αρµο΄δια δηµο΄σια αρχη΄ δεν θα διεξη΄γαγε εα΄ν δεν
ει΄χε αναληφθει΄ το συγκεκριµε΄νο ΄εργο.»
β)

Προστι΄θεται η ακο΄λουθη παρα΄γραφος:
«3α. Η παροχη΄ συνδροµη΄ς σε ΄ενα ΄εργο που περιλαµβα΄νει την αγορα΄ εκτα΄σεων υπο΄κειται στον ο΄ρο ο΄τι οι
αγοραζο΄µενες εκτα΄σεις προορι΄ζονται µακροπρο΄θεσµα για χρη΄σεις που συνα΄δουν µε τον στο΄χο του
LIFE-Φυ΄ση που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1. Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν, µε΄σω µεταβιβα΄σεων η΄ α΄λλως,
την µακροπρο΄θεσµη διατη΄ρηση των εν λο΄γω εκτα΄σεων για σκοπου΄ς που συνδε΄ονται µε την προστασι΄α της
φυ΄σης.»

γ)

Στην παρα΄γραφο 7, το δευ΄τερο εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 116 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης
Ιουνι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄
΄ ν Κοινοτη΄των (*), η Επιτροπη΄ εκδι΄δει απο΄φαση σχετικα΄ µε τα ΄εργα που ΄εχουν εγκριθει΄ και
των Ευρωπαϊκω
συνα΄πτει συµβα΄σεις επιδο΄τησης µε τους δικαιου΄χους, οι οποι΄ες καθορι΄ζουν το ποσο΄ της οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης, τις δηµοσιονοµικε΄ς διαδικασι΄ες και ελε΄γχους και τους συγκεκριµε΄νους τεχνικου΄ς ο΄ρους του εγκεκριµε΄νου ΄εργου.
_____
(*)

δ)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.»

Η παρα΄γραφος 8 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Με πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς:

«8.

τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που χρηµατοδοτου΄νται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (β), σηµει΄α (i)
και (ii), αποτελου΄ν αντικει΄µενο προ΄σκλησης υποβολη΄ς προτα΄σεων µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε την
επιτροπη΄ του α΄ρθρου 21 της οδηγι΄ας 92/43/ΕΟΚ. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να υποβα΄λουν προτα΄σεις για συνοδευτικα΄ µε΄τρα στην Επιτροπη΄,

β)

τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που χρηµατοδοτου΄νται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (β), σηµει΄ο (iii),
αποτελου΄ν αντικει΄µενο δηµοπρα΄τησης. Όλες οι δηµοπρατη΄σεις αποτελου΄ν αντικει΄µενο δηµοσι΄ευσης
στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στην οποι΄α καθορι΄ζονται τα συγκεκριµε΄να κριτη΄ρια τα οποι΄α πρε΄πει να πληρου΄ν οι προσφορε΄ς.»

Το α΄ρθρο 4 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:

(2)
α)

α)

Στην παρα΄γραφο 3:
i)

το τε΄ταρτο εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

΄ ν εκτο΄ς των
«Το ποσοστο΄ της κοινοτικη΄ς οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης θα ει΄ναι 100 % των επιλε΄ξιµων δαπανω
΄ ν εξο΄δων και των παγι΄ων αγαθω΄ν για συνοδευτικα΄ µε΄τρα µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (γ),
γενικω
΄ ν για συνοδευτικα΄ µε΄τρα µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (γ), σησηµει΄ο (i) και 100 % των δαπανω
µει΄ο (ii).»
ii)

προστι΄θεται το ακο΄λουθο εδα΄φιο:
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«Οι µισθολογικε΄ς δαπα΄νες για ΄εναν δηµο΄σιο υπα΄λληλο θεωρου΄νται επιλε΄ξιµες µο΄νον στο βαθµο΄ που σχετι΄ζονται µε το κο΄στος δραστηριοτη΄των που η αρµο΄δια δηµο΄σια αρχη΄ δεν θα διεξη΄γαγε εα΄ν δεν ει΄χε αναληφθει΄
το συγκεκριµε΄νο ΄εργο.»
β)

Η παρα΄γραφος 4 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«4. Όσον αφορα΄ τα ΄εργα επι΄δειξης που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (α), η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς µε την διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2, και τις δηµοσιευ΄ει στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς ορι΄ζουν τους τοµει΄ς προτεραιο΄τητας και τους στο΄χους των ΄εργων επι΄δειξης µε
ρητη΄ αναφορα΄ στις προτεραιο΄τητες που καθορι΄ζονται στην απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ (*).
Οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς εξασφαλι΄ζουν ο΄τι το LIFE-Περιβα΄λλον ει΄ναι συµπληρωµατικο΄ των κοινοτικω΄ν
προγραµµα΄των ΄ερευνας, των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων και των προγραµµα΄των ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου.
Η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τα προπαρασκευαστικα΄ ΄εργα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο β). ∆ηµοσιευ΄ει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ νει την επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1, σχετικα΄ µε τη δηµοΈνωσης και ενηµερω
σι΄ευση΄ τους.
_____
(*)

γ)

δ)

ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.»

Στην παρα΄γραφο 6, τα στοιχει΄α (δ) και (ε) αντικαθι΄στανται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«δ)

΄ ν, τεχνολογιω΄ν και/η΄ προϊο΄ει΄ναι ικανε΄ς να προωθη΄σουν την ευρει΄α εφαρµογη΄ και τη δια΄δοση πρακτικω
ντων που συµβα΄λλουν στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος·

ε)

στοχευ΄ουν στην ανα΄πτυξη και τη µεταφορα΄ καινοτο΄µων τεχνολογιω΄ν η΄ µεθο΄δων που µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται σε ΄διες
ι
η΄ παρεµφερει΄ς καταστα΄σεις, ιδι΄ως στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη·»

Η παρα΄γραφος 8 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«8.

ε)

Με πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς:

α)

Τα ΄εργα που χρηµατοδοτου΄νται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο β), και τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που
χρηµατοδοτου΄νται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο γ), σηµει΄ο (i), αποτελου΄ν αντικει΄µενο προ΄σκλησης υποβολη΄ς προτα΄σεων µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε την επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11,
παρα΄γραφος 1. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να υποβα΄λουν στην Επιτροπη΄ προτα΄σεις για ΄εργα προς χρηµα΄ ς και για συνοδευτικα΄ µε΄τρα προς χρηµατοδο΄τοδο΄τηση µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο β), καθω
τηση µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο γ), σηµει΄ο (i)·

β)

τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που χρηµατοδοτου΄νται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 2, στοιχει΄ο (γ), σηµει΄ο (ii),
δηµοπρατου΄νται. Όλες οι δηµοπρατη΄σεις δηµοσιευ΄ονται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στην οποι΄α καθορι΄ζονται τα συγκεκριµε΄να κριτη΄ρια τα οποι΄α πρε΄πει να πληρου΄ν οι προσφορε΄ς.»

Η παρα΄γραφος 11 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«11. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 116 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 η Επιτροπη΄ εκδι΄δει
απο΄φαση σχετικα΄ µε τα ΄εργα που ΄εχουν εγκριθει΄ και συνα΄πτει συµβα΄σεις επιδο΄τησης µε τους δικαιου΄χους οι
οποι΄ες περιλαµβα΄νουν το ποσο΄ της οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης, τις δηµοσιονοµικε΄ς διαδικασι΄ες και ελε΄γχους και
τους συγκεκριµε΄νους τεχνικου΄ς ο΄ρους του εγκεκριµε΄νου ΄εργου.»

(3)

Στο α΄ρθρο 5, η παρα΄γραφος 9 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«9. Με πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που χρηµατοδοτου΄νται βα΄σει της παραγρα΄φου
2, στοιχει΄ο (β), αποτελου΄ν αντικει΄µενο δηµοπρα΄τησης που δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στην οποι΄α καθορι΄ζονται τα συγκεκριµε΄να κριτη΄ρια τα οποι΄α πρε΄πει να πληρου΄ν οι προσφορε΄ς.»

30.4.2004
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4)

Ο τι΄τλος και η παρα΄γραφος 1 του α΄ρθρου 7 αντικαθι΄στανται απο΄ τα εξη΄ς:
«Άρθρο 7
΄ ν µε΄σων
Συνοχη΄ και συµπληρωµατικο΄τητα µεταξυ΄ των χρηµατοδοτικω
΄ ρηση
1.
Με την επιφυ΄λαξη των ο΄ρων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 6 για τις υποψη΄φιες για προσχω
΄ ρες, τα ΄εργα τα οποι΄α λαµβα΄νουν ενισχυ΄σεις προβλεπο΄µενες στο πλαι΄σιο διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων η΄ α΄λλων
χω
΄ ν µε΄σων δεν ει΄ναι επιλε΄ξιµα για τη χορη΄γηση της χρηµατοδοτικη΄ς συνδροµη΄ς στα
κοινοτικω΄ν δηµοσιονοµικω
΄ στε να εφιστα΄ται η προσοχη΄ των αιτου΄ντων στο
πλαι΄σια του παρο΄ντος κανονισµου΄. Η Επιτροπη΄ φροντι΄ζει ω
γεγονο΄ς ο΄τι δεν δυ΄νανται να σωρευ΄ουν ενισχυ΄σεις απο΄ δια΄φορους κοινοτικου΄ς πο΄ρους. Θα ληφθου΄ν κατα΄λληλα µε΄τρα για την αποφυγη΄ του ενδεχοµε΄νου διπλη΄ς χρηµατοδο΄τησης.
΄ νουν τους αιτου΄ντες σχετικα΄ µε τα δια΄φορα κοινοτικα΄ χρηµατοδοτικα΄
Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω
µε΄σα τα οποι΄α ει΄ναι διαθε΄σιµα για τη χρηµατοδο΄τηση ΄εργων για το περιβα΄λλον και τη φυ΄ση.»

5)
α)

Το α΄ρθρο 8 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 1 προστι΄θεται το εξη΄ς εδα΄φιο:
«Η δια΄ρκεια της τρι΄της φα΄σης παρατει΄νεται κατα΄ δυ΄ο ΄ετη µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006. Το χρηµατοδοτικο΄
΄.
πλαι΄σιο για την υλοποι΄ηση του παρο΄ντος κανονισµου΄ ορι΄ζεται µε την παρου΄σα σε 317,2 εκατοµµυ΄ρια ευρω
Η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ επιτρε΄πει ετη΄σιες πιστω΄σεις στο πλαι΄σιο της ετη΄σιας διαδικασι΄ας του
΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν.»
προϋπολογισµου΄ και εντο΄ς των ορι΄ων των ισχυουσω

β)

Στην παρα΄γραφο 3, το δευ΄τερο εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Για την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2005 ως 31ης ∆εκεµβρι΄ου 2006 τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα περιορι΄ζονται
΄ σεων.»
στο 6 % των διαθε΄σιµων πιστω

6)
α)

Το α΄ρθρο 9 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στην παρα΄γραφο 1 προστι΄θεται το εξη΄ς εδα΄φιο:
«Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι τα αποτελε΄σµατα ο΄λων των χρηµατοδοτου΄µενων ΄εργων διαδι΄δονται στο κοινο΄
και υποδεικνυ΄ει επιπλε΄ον µε ποιον τρο΄πο µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν και αλλου΄ οι αποκτηθει΄σες δεξιο΄τητες
και εµπειρι΄ες.»

β)

Προστι΄θεται η εξη΄ς παρα΄γραφος:
«6. Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει ετησι΄ως πλη΄ρη κατα΄λογο των χρηµατοδοτου΄µενων ΄εργων, ο οποι΄ος περιλαµβα΄νει συ΄ντοµη περιγραφη΄ και περι΄ληψη των πο΄ρων που διατι΄θενται σε κα΄θε περι΄πτωση»
Στο α΄ρθρο 11, η παρα΄γραφος 2 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

(7)

΄ σεις που γι΄νεται µνει΄α της παρου΄σας παραγρα΄φου, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 4 και 7 της
«2. Στις περιπτω
απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 3, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ορι΄ζεται τρι΄µηνη.»
Το α΄ρθρο 12 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

(8)

«Άρθρο 12
Αξιολο΄γηση της τρι΄της φα΄σης και συνε΄χεια του LIFE
1.
Το αργο΄τερο µε΄χρι τις 30 Σεπτεµβρι΄ου 2005, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και
το Συµβου΄λιο:
α)

΄εκθεση για την ενηµε΄ρωση µε νε΄α στοιχει΄α της ενδια΄µεσης αναθεω
΄ ρησης που υπεβλη΄θη το Νοε΄µβριο
2003 και την αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, τη συµβολη΄ του στην ανα΄πτυξη
της Κοινοτικη΄ς περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς και την χρη΄ση των πιστω΄σεων, και
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β)

εφο΄σον κρι΄νεται απαραι΄τητο, προ΄ταση για την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη του LIFE η΄ για ΄ενα χρηµατοδοτικο΄
µε΄σο προοριζο΄µενο αποκλειστικα΄ για τον περιβαλλοντικο΄ τοµε΄α, το οποι΄ο θα λαµβα΄νει υπο΄ψη, µεταξυ΄
΄ ρηση του LIFE, και το οποι΄ο θα ισχυ΄ει απο΄ το 2007
α΄λλων, τις συστα΄σεις που περιε΄χονται στην αναθεω
και εξη΄ς.

2.
Μετα΄ την ΄εγκριση της προ΄τασης αυτη΄ς απο΄ την Επιτροπη΄, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της Συνθη΄κης, αποφασι΄ζουν, το αργο΄τερο την 1η Μαι΅ου 2006, σχετικα΄ µε την
εφαρµογη΄ του εν λο΄γω χρηµατοδοτικου΄ µε΄σου απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2007.
3.
Το ποσο΄ που απαιτει΄ται εντο΄ς του χρηµατοδοτικου΄ πλαισι΄ου για την παρακολου΄θηση και τον ΄ελεγχο
των µε΄τρων κατα΄ την περι΄οδο µετα΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2006 θα θεωρηθει΄ εγκριθε΄ν µο΄νον εφο΄σον ει΄ναι
συ΄µφωνο προς τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς οι οποι΄ες αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν το 2007.»
Άρθρο 2
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την τρι΄τη ηµε΄ρα µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

P5_TA(2004)0335

΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ν *
Συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµ΄ ν µελω
΄ ν να προβαι΄νουν σε συστηβουλι΄ου για τη θε΄σπιση υποχρε΄ωσης για τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω
΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν συνο΄ρων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄ αυτο΄ της συ΄µβασης
τερικω
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου (COM(2003)664  C5-0580/2003
 2003/0258(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
G ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)664) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 62, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α), της Συνθη΄κης ΕΚ,
G ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0580/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο για την ενσωµα΄τωση του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
G ΄εχοντας πληροφορηθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο ο΄τι η Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας
και της Βο΄ρειας Ιρλανδι΄ας δεν επιθυµου΄ν να συµµετα΄σχουν στην ΄εγκριση και εφαρµογη΄ του µε΄τρου που
αποτελει΄ αντικει΄µενο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς,
(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004

30.4.2004
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& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0229/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος
2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
ΤΙΤΛΟΣ
Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση υπο΄ ν να προβαι΄νουν
χρε΄ωσης για τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων
σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν συνο΄ρων των κρατρι΄των χωρω΄ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
΄ ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄ αυτο΄ της συ΄µβασης
τω΄ν µελω
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση υπο΄ ν να προβαι΄νουν
χρε΄ωσης για τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω΄ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων
΄ ν συνο΄ρων των κρατρι΄των χωρω΄ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
τω΄ν µελω΄ν και την τροποποι΄ηση για το σκοπο΄ αυτο΄ της συ΄µβασης
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν και του κοινου΄ εγχειριδι΄ου
΄ συ
΄νορα.
για τα εξωτερικα
(Η τροποποι΄ηση αυτη΄ εφαρµο΄ζεται στο συ΄νολο του υπο΄ εξε΄ταση
νοµοθετικου΄ κειµε΄νου)

Τροπολογι΄α 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1
(1) Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο που διεξα΄χθηκε στη Σεβι΄λλη στις
21 και 22 Ιουνι΄ου 2002 απηυ΄θυνε ΄εκκληση για µια ενι΄σχυση της
συνεργασι΄ας σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση της παρα΄νοµης µετανα΄΄λεσε την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν
στευσης και κα
΄ στε να διασφαλισθει΄ ε΄να αντι΄µε΄τρα επιχειρησιακου΄ χαρακτη΄ρα ω
΄ συ
΄νορα.
στοιχο επι΄πεδο ελε΄γχου και εποπτει΄ας στα εξωτερικα

(1) Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Σεβι΄λλης, της 21ης και 22ας
Ιουνι΄ου 2002, απηυ΄θυνε ΄εκκληση για την ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση της παρα΄νοµης µετανα΄στευσης
΄τησε απο΄ το Συµβου
΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη
και ζη
΄των
να λα΄βουν, στο πλαι΄σιο των αντι΄στοιχων αρµοδιοτη
τους, µε΄τρα επιχειρησιακου΄ χαρακτη΄ρα, ω΄στε να διασφαλισθει΄
΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν η συντονισµε΄νη και ολοκληρωµεταξυ
΄ ν συνο΄ρων και ισοδυ΄ναµο
µε΄νη διαχει΄ριση των εξωτερικω
επι΄πεδο ελε΄γχου και εποπτει΄ας.

Τροπολογι΄α 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1α (νε΄α)
΄λιο της Θεσσαλονι΄κης, της
(1α) Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου
΄ς Ιουνι΄ου 2003, λαµβα
΄νοντας υπο
΄ψη το κοινο΄
19ης και 20η
΄ ν µελω
΄ ν της ΕΕ απο΄ την καθιε΄ρωση
συµφε΄ρον των κρατω
΄τερης διαχει΄ρισης των εξωτερικω
΄ ν συνο΄αποτελεσµατικο
΄ σεις
΄λεσε την Επιτροπη
΄ να υποβα
΄λει προτα
ρων τους, κα
΄ µε την αναδιατυ΄πωση του κοινου
΄ εγχειριδι΄ου για
σχετικα
΄νορα, συµπεριλαµβανο΄µενης και της σφρα
΄ γισης των
τα συ
΄ ν εγγρα
΄ φων των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ ν.
ταξιδιωτικω
Τροπολογι΄α 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
(2) Οι διατα΄ξεις της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του
΄ εγχειριδι΄ου
Σε΄νγκεν της 14ης Ιουνι΄ου 1985 και του κοινου

΄σεως των εξωτερικω
΄ ν συνο΄ρων διατα΄ξεις
(2) Οι περι΄ διελευ
της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν της 14ης
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

΄ ν συνο΄ρων δεν
στον τοµε΄α της διε΄λευσης των εξωτερικω
΄νεια και ακρι΄βεια ο΄σον αφορα΄ την υποχρε΄ωση επι΄θεε΄χουν σαφη
σης σφραγι΄δων στα ταξιδιωτικα΄ ΄εγγραφα των υπηκο΄ων τρι΄των
΄ ν συνο΄ρων. Λο΄γω του γεγοχωρω΄ν κατα΄ τη διε΄λευση των εξωτερικω
νο΄τος αυτου΄, απορρε΄ουν ποικι΄λες πρακτικε΄ς στα κρα΄τη µε΄λη και
καθιστου΄ν δυσχερη΄ τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης της δια΄ρκειας βραχει΄ας
΄ ν στο ΄εδαφος των
διαµονη΄ς των εν λο΄γω υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ τατο ο΄ριο τρεις µη΄νες εντο΄ς περιο΄δου
κρατω΄ν µελω΄ν, η΄τοι κατ’ ανω
΄εξι µηνω
΄ ν.

΄ φηκε στο Σε΄νγκεν στις 19 ΙουΙουνι΄ου 1985, η οποι΄α υπογρα
΄ συ
΄νορα ασκει΄ται
νι΄ου 1990, προβλε΄πουν ΄οτι στα εξωτερικα
΄ελεγχος αντιστοι΄χου επιπε΄δου. Ωστο
΄σο, οι διατα
΄ ξεις αυτε΄ς
δεν ει΄ναι ακριβει΄ς ο΄σον αφορα΄ την υποχρε΄ωση επι΄θεσης σφραγι΄δων
στα ταξιδιωτικα΄ ΄εγγραφα των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω΄ν κατα΄ τη διε΄΄ ν συνο΄ρων. Λο΄γω του γεγονο΄τος αυτου΄, απορλευση των εξωτερικω
ρε΄ουν ποικι΄λες πρακτικε΄ς στα κρα΄τη µε΄λη και καθιστου΄ν δυσχερη΄
τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης της δια΄ρκειας βραχει΄ας διαµονη΄ς των εν
΄ ν στο ΄εδαφος των κρατω΄ν µελω
΄ ν, η΄τοι
λο΄γω υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
κατ’ ανω΄τατο ο΄ριο τρεις µη΄νες εντο΄ς περιο΄δου ΄εξι µηνω΄ν.

Τροπολογι΄α 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νε΄α)
΄νορα περιε΄χει διατα
΄(2α) Το κοινο΄ εγχειρι΄διο για τα συ
΄ µε τη σφρα
΄ γιση των ταξιδιωτικω
΄ ν εγγρα
΄ φων
ξεις σχετικα
΄ ν τρι΄των χωρω
΄ ν ΄οταν αυτοι΄ διε΄ρχονται απο΄ τα
των πολιτω
΄ συ
΄νορα των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που ΄εχουν ενσωµαεξωτερικα
΄ σει το κεκτηµε΄νο του Σε΄νγκεν, και οι οποι΄ες θα πρε΄πει
τω
΄ν και να συγκεντρωθου
΄ν υπο
΄ νοµικη
΄
να τροποποιηθου
΄ που προσιδια
΄ ζει στην Ευρωπαϊκη
΄ Κοινο΄τητα και
µορφη
΄ς εφαρµογη
΄ς σε ΄ολα τα µε΄ρη της.
ει΄ναι υποχρεωτικη
Τροπολογι΄α 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2β (νε΄α)
΄λιο «∆ικαιοσυ
΄νη και Εσωτερικε΄ς Υποθε΄(2β) Το Συµβου
΄ σµατα
σεις» της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002 ενε΄κρινε συµπερα
΄ µε τους ελε΄γχους στα εξωτερικα
΄ συ
΄νορα και σχεσχετικα
΄ µε τον αγω
΄ να κατα
΄ της παρα
΄νοµης µετανα
΄στευσης και
τικα
΄ λεσε την Επιτροπη
΄ να αποσαφηνι΄σει τις ισχυ
΄ουσες ρυθκα
΄,
µι΄σεις του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν επι΄ του θε΄µατος αυτου
΄ λληλες τροποποιη
΄σεις και να µελετη
΄να προτει΄νει τις κατα
΄τερης εναρµο΄νισης των διασει το ενδεχο΄µενο µιας µεγαλυ
΄ ν που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται κατα
΄ τους συνοριαδικασιω
΄ς ελε΄γχους.
κου
Τροπολογι΄α 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
(5) Η υποχρε΄ωση των κρατω΄ν µελω΄ν να προβαι΄νουν σε συστηµα΄ ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των
τικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω
χωρω΄ν κατα΄ την ει΄σοδο στο ΄εδαφος των κρατω΄ν µελω΄ν και ο περιορισµο΄ς των περιστα΄σεων στο πλαι΄σιο των οποι΄ων θα µπορου΄ν να
΄ πων
εγκριθου΄ν µε΄τρα απλοποι΄ησης για τους ελε΄γχους των προσω
στα εξωτερικα΄ συ΄νορα, προσφε΄ρουν τη δυνατο΄τητα να προσδοθει΄
΄ ν εγγρα΄φων
στην απουσι΄α σφραγι΄δας επι΄ των εν λο΄γω ταξιδιωτικω
η αξι΄α τεκµηρι΄ου ο΄τι ο κα΄τοχο΄ς τους ει΄ναι σε παρα΄νοµη κατα΄σταση
σε σχε΄ση µε τη δια΄ρκεια βραχει΄ας διαµονη΄ς. Αντι΄θετα, το τεκµη΄ριο
αυτο΄ µπορει΄ να ανατραπει΄ µε οποιοδη΄ποτε αποδεικτικο΄ µε΄σο δυ΄ναται να αποδει΄ξει τη νοµιµο΄τητα της δια΄ρκειας διαµονη΄ς.

(5) Η υποχρε΄ωση των κρατω΄ν µελω΄ν να προβαι΄νουν σε συστηµατικη΄ σφρα΄γιση των ταξιδιωτικω΄ν εγγρα΄φων των υπηκο΄ων τρι΄των
΄΄ ν κατα΄ την ει΄σοδο στο ΄εδαφος των κρατω΄ν µελω΄ν µε τη δια
χωρω
΄ ν συνο΄ρων του χω
΄ ρου Σε΄νγκεν και ο
βαση των εξωτερικω
περιορισµο΄ς των περιστα΄σεων στο πλαι΄σιο των οποι΄ων θα µπορου΄ν
να εγκριθου΄ν µε΄τρα απλοποι΄ησης για τους ελε΄γχους των προσω΄πων
στα εξωτερικα΄ συ΄νορα, προσφε΄ρουν τη δυνατο΄τητα να προσδοθει΄
΄ ν εγγρα΄φων
στην απουσι΄α σφραγι΄δας επι΄ των εν λο΄γω ταξιδιωτικω
η αξι΄α τεκµηρι΄ου ο΄τι ο κα΄τοχο΄ς τους ει΄ναι σε παρα΄νοµη κατα΄σταση
σε σχε΄ση µε τη δια΄ρκεια βραχει΄ας διαµονη΄ς. Αντι΄θετα, το τεκµη΄ριο
αυτο΄ µπορει΄ να ανατραπει΄ µε οποιοδη΄ποτε αποδεικτικο΄ µε΄σο υπο΄
΄ν εγγρα
΄ φου που δυ΄ναται να αποδει΄ξει τη νοµιµο΄τητα της
µορφη
δια΄ρκειας διαµονη΄ς.

Τροπολογι΄α 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
΄ς της συµφωνι΄ας του
(7) Κατα΄ συνε΄πεια, η συ΄µβαση εφαρµογη
Σε΄νγκεν και το κοινο΄ εγχειρι΄διο πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν.

(7) Κατα΄ συνε΄πεια, η συ΄µβαση του Σε΄νγκεν και το κοινο΄ εγχειρι΄΄ συ
΄νορα πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν.
διο για τα εξωτερικα
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Τροπολογι΄α 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9
(9) Όσον αφορα΄ την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αποτελει΄ ανα΄πτυξη των διατα΄ξεων του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν που προβλε΄πεται στη συµφωνι΄α που συνα΄φθηκε µεταξυ΄ του
Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και της ∆ηµοκρατι΄ας της
Ισλανδι΄ας και του Βασιλει΄ου της Νορβηγι΄ας σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ των εν λο΄γω κρατω΄ν στη θε΄ση σε ισχυ΄, εφαρµογη΄ και ανα΄πτυξη του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν, που εµπι΄πτει στον τοµε΄α που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 1, σηµει΄ο Β της απο΄φασης 1999/437/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου της 17ης Μαι΅ου 1999 σχετικα΄ µε ορισµε΄νες
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς της εν λο΄γω συµφωνι΄ας.

΄ ν κανονι(9) Όσον αφορα΄ την Ισλανδι΄α και τη Νορβηγι΄α, ο παρω
σµο΄ς αποτελει΄ ανα΄πτυξη των διατα΄ξεων του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν που προβλε΄πεται στη συµφωνι΄α που συνα΄φθηκε µεταξυ΄ του
Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και της ∆ηµοκρατι΄ας της
΄ φη στις
Ισλανδι΄ας και του Βασιλει΄ου της Νορβηγι΄ας και υπεγρα
Βρυξε΄λλες, στις 18 Μαι΅ου 1999, σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ των
εν λο΄γω κρατω΄ν στη θε΄ση σε ισχυ΄, εφαρµογη΄ και ανα΄πτυξη του
κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν, που εµπι΄πτει στον τοµε΄α που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 1, σηµει΄ο Β της απο΄φασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 17ης Μαι΅ου 1999 σχετικα΄ µε ορισµε΄νες λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς της εν λο΄γω συµφωνι΄ας.

Τροπολογι΄α 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10
(10) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αποτελει΄ ανα΄πτυξη των διατα΄ξεων του
κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν στην οποι΄α δεν συµµετε΄χει το Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο, συ΄µφωνα µε την απο΄φαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Μαι΅ου 2000 σχετικα΄ µε το αι΄τηµα του Ηνωµε΄νου
Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας Ιρλανδι΄ας να
συµµετε΄χουν σε ορισµε΄νες απο΄ τις διατα΄ξεις του κεκτηµε΄νου του
Σε΄νγκεν. Κατα΄ συνε΄πεια, το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο δεν συµµετε΄χει στην
΄εκδοση΄ του και δεν δεσµευ΄εται απο΄ αυτο΄ν ου΄τε υπο΄κειται στην
εφαρµογη΄ του.

(10) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αποτελει΄ ανα΄πτυξη των διατα΄ξεων του
κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν στην οποι΄α δεν συµµετε΄χει το Ηνωµε΄νο
΄ λης Βρετανι΄ας και της Βο
΄ρειας Ιρλανδι΄ας,
Βασι΄λειο της Μεγα
συ΄µφωνα µε την απο΄φαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της
29ης Μαι΅ου 2000 σχετικα΄ µε το αι΄τηµα του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου
της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας Ιρλανδι΄ας να συµµετε΄χουν
σε ορισµε΄νες απο΄ τις διατα΄ξεις του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν. Κατα΄
΄λης Βρετανι΄ας και της
συνε΄πεια, το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο της Μεγα
΄ρειας Ιρλανδι΄ας δεν συµµετε΄χει στην ΄εκδοση΄ του και δεν
Βο
δεσµευ΄εται απο΄ αυτο΄ν ου΄τε υπο΄κειται στην εφαρµογη΄ του.

Τροπολογι΄α 12
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 6, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο ε) (Συ΄µβαση εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν)
ε)

Εα΄ν τε΄τοιου ει΄δους ΄ελεγχοι δεν µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν
΄ ν και απρο΄βλεπτων συνθηκω
΄ ν που απαιτου΄ν
λο΄γω εξαιρετικω
α΄µεσα µε΄τρα, θα πρε΄πει να καθοριστου΄ν προτεραιο΄τητες. Ως
προς αυτο΄, ο ΄ελεγχος της κυκλοφορι΄ας κατα΄ την ει΄σοδο ΄εχει,
κατ’ αρχη΄ν, προτεραιο΄τητα ΄εναντι του ελε΄γχου κατα΄ την ΄εξοδο.
΄ το Συµ΄ νει σχετικα
Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
΄λιο και την Επιτροπη
΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄.
βου

ε)

Εα΄ν τε΄τοιου ει΄δους ΄ελεγχοι δεν µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν
΄ ν και απρο΄βλεπτων συνθηκω
΄ ν που απαιτου΄ν
λο΄γω εξαιρετικω
α΄µεσα µε΄τρα, θα πρε΄πει να καθοριστου΄ν προτεραιο΄τητες. Ως
προς αυτο΄, ο ΄ελεγχος της κυκλοφορι΄ας κατα΄ την ει΄σοδο ΄εχει,
κατ’ αρχη΄ν, προτεραιο΄τητα ΄εναντι του ελε΄γχου κατα΄ την ΄εξοδο.
΄ νει αµελλητι΄ τις
Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
Γενικε΄ς Γραµµατει΄ες του Συµβουλι΄ου και της Επιτρο΄ς για τα κατ’ εξαι΄ρεση µε΄τρα που ΄ελαβε.
πη

Τροπολογι΄α 13
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 23α, παρα΄γραφος 2 (Συ΄µβαση εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν)
΄κοο
2.
Το τεκµη΄ριο αυτο΄ µπορει΄ να ανατραπει΄ απο΄ τον υπη
΄ ρας, αποδεικνυ
΄οντας µε οποιοδη
΄ποτε µε΄σο
µιας τρι΄της χω
ο΄τι πληροι΄ τον ο΄ρο της δια΄ρκειας βραχει΄ας διαµονη΄ς. Για το
΄ αυτο΄ µπορει΄ ιδι΄ως να χρησιµοποιη
΄σει ενδει΄ξεις,
σκοπο
΄οπως εισιτη
΄ρια µεταφορα
΄ ς, δικαιολογητικα
΄ της παρουσι΄ας
΄ δηλω
΄ σεις συ
΄µφωνα µε τα α
΄ρθρα 22
του στο εξωτερικο΄ η
και 45.

΄ ενε΄ργεια
΄ποτε νοµικη
2. Το τεκµη΄ριο αυτο΄ και οποιαδη
΄ψει ενδεχοµε΄νως απο΄ αυτο΄, ανατρε΄πεται αµε΄σως
προκυ
΄κοος τρι΄της χω
΄ ρας αποδει΄ξει εγγρα
΄ φως ο΄τι
µο΄λις ο/η υπη
πληροι΄ τον ο΄ρο της δια΄ρκειας βραχει΄ας διαµονη΄ς.

Τροπολογι΄α 14
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 23α, παρα΄γραφος 3 (Συ΄µβαση εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν)
3.
Στην περι΄πτωση που το τεκµη΄ριο που προβλε΄πεται στην
΄ν να
παρα΄γραφο 1 δεν ανατρε΄πεται, οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου
εφαρµο΄σουν τις διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 23,
παρα΄γραφοι 3, 4 και 5.

3. Εφο΄σον το τεκµη΄ριο της παραγρα΄φου 1 δεν ανατρε΄πεται, οι
αρµο΄διες αρχε΄ς εφαρµο΄ζουν τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23, παρα΄γραφοι 3, 4 και 5.
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Τροπολογι΄α 15
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΡΩΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ 1
Σηµει΄ο 1.3.5 (Κοινο΄ εγχειρι΄διο)
΄ συ
΄νορα
Το µε΄ρος ΙΙ του κοινου΄ εγχειριδι΄ου για τα εξωτερικα
τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:

Το µε΄ρος ΙΙ του κοινου΄ εγχειριδι΄ου τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1)

Το σηµει΄ο 1.3.5. αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

Οι ΄ελεγχοι στα χερσαι΄α συ΄νορα µπορου΄ν να απλουστευθου΄ν λο΄γω
΄ σεις αυτε΄ς
΄ ν και απρο΄βλεπτων περιστα΄σεων. Οι περιστα
εξαιρετικω
΄ν ΄ενταση
υφι΄στανται ΄οταν απρο΄βλεπτα γεγονο΄τα προκαλου
΄ς κι΄νησης, κατα
΄ τρο΄πο ω
΄ στε να καθι΄της κυκλοφοριακη
΄ τα χρονικα
΄ διαστη
΄µατα αναµονη΄ς
στανται υπερβολικα
µε΄χρι τα σηµει΄α ελε΄γχου, ακο΄µη και αν ΄ολα τα µε΄σα σε
΄ς της οργα
΄ νωσης
προσωπικο΄ και τα µε΄τρα προσαρµογη
΄εχουν εξαντληθει΄.

1)

Το σηµει΄ο 1.3.5. αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

΄ ξηρα
΄ , θα
΄ λασσα η
΄ αε΄ρα συ΄νορα µπορου΄ν
Οι ΄ελεγχοι στα κατα
΄ ν και απρο΄βλεπτων περιστα΄σεων
να απλουστευθου΄ν λο΄γω εξαιρετικω
΄µορφα.
που προσδιορι΄ζονται οµοιο

Τροπολογι΄α 16
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σηµει΄ο 2.1.1, εισαγωγικο΄ τµη΄µα (Κοινο΄ εγχειρι΄διο)
Κατα΄ την ει΄σοδο στην επικρα΄τεια ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους επιτι΄θεται
συστηµατικα΄ σφραγι΄δα:

Κατα΄ την ει΄σοδο στην επικρα΄τεια ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους απο΄ εξω΄ συ
΄νορα, επιτι΄θεται συστηµατικα΄ σφραγι΄δα:
τερικα

Τροπολογι΄α 17
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 5
Σηµει΄ο 3.4.2.3, παρα΄γραφος 3 (Κοινο΄ εγχειρι΄διο)
Ακο΄µη και στην περι΄πτωση απλοποι΄ησης των ελε΄γχων, οι αρµο΄διοι
υπα΄λληλοι οφει΄λουν να τηρου΄ν τη διαδικασι΄α του σηµει΄ου 1.3.5.4.

Ακο΄µη και στην περι΄πτωση απλοποι΄ησης των ελε΄γχων λο΄γω εξαι΄ ν περιστα
΄σεων, οι αρµο΄διοι υπα΄λληλοι οφει΄λουν να
ρετικω
τηρου΄ν τη διαδικασι΄α του σηµει΄ου 1.3.5.4.

Τροπολογι΄α 18
ΑΡΘΡΟ 4
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν ο΄λα τα κατα΄λληλα µε΄τρα για την ενηµε΄΄ ν σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του
ρωση των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
παρο΄ντος κανονισµου΄.

΄ και το Συµβου
΄λιο λαµβα΄νουν ο΄λα
Τα κρα΄τη µε΄λη, η Επιτροπη
τα κατα΄λληλα µε΄τρα για την ενηµε΄ρωση των υπηκο΄ων τρι΄των
΄ ν σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
χωρω

P5_TA(2004)0336

΄ ν και Τοξικοµανι΄ας *
Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ ν και Τοξικοµανι΄ας ! (αναδιατυ΄λι΄ου που αφορα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Παρακολου΄θησης Ναρκωτικω
πωση) (COM(2003)808  C5-0060/2004  2003/0311(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)808) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0060/2004),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των
Καταναλωτω΄ν (A5-0248/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250,
παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
5.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
6.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4
΄ ν περικλει΄ει πολλαπλε΄ς και πολυ΄(4) Το φαινο΄µενο των ναρκωτικω
πλοκες πτυχε΄ς, στενω΄ς αλληλοσυνδεο΄µενες, και ει΄ναι δυ΄σκολο να
διαχωρισθου΄ν· ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, πρε΄πει να ανατεθει΄ στο κε΄ντρο
παρακολου΄θησης µια αποστολη΄ συνολικη΄ς πληροφο΄ρησης που θα
΄ σει στην Κοινο΄τητα και τα κρα
΄ τη µε΄λη της µια
προσδω
΄ ν και της
σφαιρικη΄ εικο΄να του φαινοµε΄νου των ναρκωτικω
΄ η αποστολη
΄ πληροφο
΄ρησης δεν προ΄τοξικοµανι΄ας· ΄οτι αυτη
κειται να προδικα΄σει την κατανοµη΄ των αρµοδιοτη΄των µεταξυ΄ της
Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της ως προς τις νοµοθετικε΄ς
΄ ν.
διατα΄ξεις περι΄ προσφορα΄ς η΄ ζη΄τησης των ναρκωτικω

΄ ν περικλει΄ει πολλαπλε΄ς και πολυ΄(4) Το φαινο΄µενο των ναρκωτικω
πλοκες πτυχε΄ς, στενω΄ς αλληλοσυνδεο΄µενες, και ει΄ναι δυ΄σκολο να
διαχωρισθου΄ν· ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, πρε΄πει να ανατεθει΄ στο κε΄ντρο
παρακολου΄θησης µια αποστολη΄ συνολικη΄ς πληροφο΄ρησης που δεν
προ΄κειται να προδικα΄σει την κατανοµη΄ των αρµοδιοτη΄των µεταξυ΄
της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της ως προς τις νοµοθετικε΄ς
΄ ν.
διατα΄ξεις περι΄ προσφορα΄ς η΄ ζη΄τησης των ναρκωτικω

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7α (νε΄α)
΄(7α) Στο Κε΄ντρο θα πρε΄πει να ανατεθει΄ επι΄σης το καθη
΄ ν για τα ναρκωκον αξιολο΄γησης των διαφο΄ρων πολιτικω
΄ που εφαρµο΄ζονται στα κρα
΄ τη µε΄λη, προκειµε΄νου να
τικα
΄ δοση των βε΄λτιστων πρακτικω
΄ ν.
διευκολυνθει΄ η δια
Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 12
΄ ση το δεδοµε΄νο ΄οτι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο
(12) Με βα
΄ς και προκειµε΄νου να αποτρααποτελει΄ την αρχη΄ απαλλαγη
΄ποτε συ
΄γκρουση συµφερο΄ντων κατα
΄ τη διεξαπει΄ οποιαδη
΄ της ετη
΄σιας διαδικασι΄ας απαλλαγη
΄ς, ει΄ναι ευκται΄ο να
γωγη
΄λιο στο
µην εκπροσωπει΄ται πλε΄ον το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο του ΕΚΠΝΤ.
διοικητικο΄ συµβου

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 13
(13) Λο΄γω του µεγε΄θους, ει΄ναι ευκται΄ο να επικουρει΄ται
΄λιο του Κε΄ντρου απο΄ γραµµατει΄α.
το διοικητικο΄ συµβου

΄ φεται
∆ιαγρα
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Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 14
(14) Για να ει΄ναι δυνατη΄ η καλη΄ ενηµε΄ρωση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση του φαινοµε΄νου των ναρκωτικω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, πρε΄πει να ΄εχει αυτο΄ το τελευ΄ λλει σε ακρο΄αση τον διευθυντη
΄
ται΄ο την ευχε΄ρεια να υποβα
του Κε΄ντρου.

(14) Για να ει΄ναι δυνατη΄ η καλη΄ και τακτικη΄ ενηµε΄ρωση του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση του φαινοµε΄΄ ν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινου των ναρκωτικω
΄λιο θα πρε΄πει να εκπροσωπει΄ται στο διοικητικο΄ συµνοβου
΄λιο απο΄ δυ
΄ο µε΄λη του.
βου

Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 16
΄ τακτα
΄ χρονικα
΄ διαστη
΄(16) Ενδει΄κνυται να επιχειρει΄ται ανα
΄ ν του ΕΚΠΝΤ, καθω
΄ς
µατα η εξωτερικη΄ αξιολο΄γηση των εργασιω
επι΄σης να επιφε΄ρονται, εφο΄σον κρι΄νεται σκο΄πιµο, τροποποιη΄σεις
στον παρο΄ντα κανονισµο΄ µε γνω΄µονα την εν λο΄γω αξιολο΄γηση.

΄ πενταετι΄α η εξωτερικη΄
(16) Ενδει΄κνυται να επιχειρει΄ται ανα
΄ς
΄ ν του ΕΚΠΝΤ και των σηµει΄ων επαφη
αξιολο΄γηση των εργασιω
Reitox, καθω΄ς επι΄σης να επιφε΄ρονται, εφο΄σον κρι΄νεται σκο΄πιµο,
τροποποιη΄σεις στον παρο΄ντα κανονισµο΄ µε γνω΄µονα την εν λο΄γω
αξιολο΄γηση.

Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 18α (νε΄α)
΄ ρχουν η
΄δη εθνικοι΄, ευρωπαϊκοι΄ και διεθνει΄ς
(18α) Υπα
΄ λογες πληροφοοργανισµοι΄ και φορει΄ς που παρε΄χουν ανα
ρι΄ες, και το Κε΄ντρο θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να εκτελει΄
΄κοντα
΄ του σε στενη
΄ συνεργασι΄α µε αυτου
΄ς.
τα καθη

Τροπολογι΄α 8
Άρθρο 2, στοιχει΄ο (β), σηµει΄ο (i)
(i)

εξασφα΄λιση της καλυ΄τερης συγκρισιµο΄τητας, αντικειµενικο΄τητας και αξιοπιστι΄ας των στοιχει΄ων για τα ναρκωτικα΄ σε ευρω΄ ν µη δεσµευτικω
΄ν
παϊκο΄ επι΄πεδο µε΄σω της κατα΄ρτισης κοινω
΄ ν και κριτηρι΄ων, των οποι΄ων ο΄µως µπορει΄ να συνιστα΄
δεικτω
την τη΄ρηση προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η συνοχη΄ των µεθο΄δων
µετρη΄σεων που εφαρµο΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη και η Κοινο΄τητα.
Το Κε΄ντρο επεξεργα΄ζεται, ιδι΄ως, εργαλει΄α και µεθο΄δους που να
΄ ν και των στρατηγιεπιτρε΄πουν την αξιολο΄γηση των πολιτικω
΄ ν που υλοποιου΄νται για τα ναρκωτικα΄ στην Ευρωπαϊκη΄
κω
Ένωση·

(i)

εξασφα΄λιση της καλυ΄τερης συγκρισιµο΄τητας, αντικειµενικο΄τητας και αξιοπιστι΄ας των στοιχει΄ων για τα ναρκωτικα΄ σε ευρω΄ν
΄ ν µη δεσµευτικω
παϊκο΄ επι΄πεδο µε΄σω της κατα΄ρτισης κοινω
΄ ν και κριτηρι΄ων, των οποι΄ων ο΄µως µπορει΄ να συνιστα΄
δεικτω
την τη΄ρηση προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η συνοχη΄ των µεθο΄δων
µετρη΄σεων που εφαρµο΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη και η Κοινο΄τητα.
Το Κε΄ντρο επεξεργα΄ζεται, ιδι΄ως, εργαλει΄α και µεθο΄δους που να
΄ ν και των στρατηγιεπιτρε΄πουν την αξιολο΄γηση των πολιτικω
΄ ν που υλοποιου΄νται για τα ναρκωτικα΄ στην Ευρωπαϊκη΄
κω
΄ τη
Ένωση, προκειµε΄νου να παρε΄χει συµβουλε΄ς στα κρα
΄ µε τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς.
µε΄λη σχετικα

Τροπολογι΄α 9
Άρθρο 2, στοιχει΄ο (βα) (νε΄ο)
΄ αξιολο΄γηση των πολιτικω
΄ ν για τα ναρ(βα) συστηµατικη
΄ σεων κατανα
΄ λωσης:
΄ και των τα
κωτικα
΄ ν πολιτικω
΄ ν και στρατηγικω
΄ν
(i) αξιολο΄γηση των εθνικω
΄ , συµπεριλαµβανοµε΄νης της νοµοθεγια τα ναρκωτικα
΄ση τα συλλεγε΄ντα δεδοµε΄να και τους καθιεσι΄ας, µε βα
ρωµε΄νους δει΄κτες, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η
΄ ν και η δια
΄ δοση των βε΄λτιστων πραθε΄σπιση πολιτικω
΄ ν·
κτικω
΄σεων κατανα
΄ λωσης και προµη
΄θειας.
(ii) αξιολο΄γηση των τα
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Τροπολογι΄α 10
Άρθρο 2, στοιχει΄ο (γ), σηµει΄ο (iii)
΄ν
(iii) εξασφα΄λιση ευρει΄ας διανοµη΄ς των αξιο΄πιστων µη εµπιστευτικω
΄ ν· βα΄σει των στοιχει΄ων που συλλε΄γει, το
πληροφοριω
Κε΄ντρο δηµοσιευ΄ει κα΄θε χρο΄νο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄΄ ν·
σταση του φαινοµε΄νου των ναρκωτικω

΄ν
(iii) εξασφα΄λιση ευρει΄ας διανοµη΄ς των αξιο΄πιστων µη εµπιστευτικω
΄ ν· βα΄σει των στοιχει΄ων που συλλε΄γει, το
πληροφοριω
Κε΄ντρο δηµοσιευ΄ει κα΄θε χρο΄νο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄΄ ν, συµπεριλαµβανοσταση του φαινοµε΄νου των ναρκωτικω
΄σεων κατανα
΄ λωσης.
µε΄νης αξιολο΄γησης των τα

Τροπολογι΄α 11
Άρθρο 2, στοιχει΄ο (δ), σηµει΄ο (iiiα) (νε΄ο)
΄ στη συνεργασι΄α µε τρι΄τες χω
΄ ρες ΄οπως
(iiiα) συµβολη
προβλε΄πεται στις συµφωνι΄ες που ΄εχουν συναφθει΄
΄ αυτω
΄ ν και της Κοινο΄τητας επι΄ τη βα
΄ σει του
µεταξυ
΄ ρθρου 300 της Συνθη
΄κης.
α
Τροπολογι΄α 12
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 5
5.
Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης δυ΄ναται, µε την επιφυ΄λαξη των
΄ ν σηµει΄ων επαφη΄ς, να χρησιµοποιει΄ τις
αρµοδιοτη΄των των εθνικω
υπηρεσι΄ες εµπειρογνωµο΄νων και συµπληρωµατικε΄ς πηγε΄ς πληροφο΄ρησης, ο΄πως ει΄ναι, ιδι΄ως, τα διακρατικα΄ δι΄κτυα που δραστηριο΄ ν και της τοξικοµανι΄ας.
ποιου΄νται στον τοµε΄α των ναρκωτικω

5. Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης δυ΄ναται, µε την επιφυ΄λαξη των
΄ συνερ΄ ν σηµει΄ων επαφη΄ς και σε στενη
αρµοδιοτη΄των των εθνικω
΄ , να χρησιµοποιει΄ τις υπηρεσι΄ες εµπειρογνωµο΄νων
γασι΄α µε αυτα
και συµπληρωµατικε΄ς πηγε΄ς πληροφο΄ρησης, ο΄πως ει΄ναι, ιδι΄ως, τα
διακρατικα΄ δι΄κτυα που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α των ναρκωτικω΄ν και της τοξικοµανι΄ας.

Τροπολογι΄α 13
Άρθρο 6, παρα΄γραφος −1 (νε΄α)
−1. Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρµο΄ζεται στην
΄ ν δεδοµε΄νων απο΄ το Κε΄ντρο.
επεξεργασι΄α των προσωπικω
Τροπολογι΄α 14
Άρθρο 7, παρα΄γραφος 2
2.
Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο θεσπι΄ζει τους πρακτικου΄ς κανο΄νες
εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 το αργο΄τερο
µε΄χρι την 1η Απριλι΄ου 2004.

2. Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο θεσπι΄ζει τους πρακτικου΄ς κανο΄νες
΄εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντο΄ς τεσσα
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονιρων µηνω
΄.
σµου

Τροπολογι΄α 15
Άρθρο 7, παρα΄γραφος 3α (νε΄α)
΄ θε πολι΄της της Ένωσης δυ
΄ναται να απευθυ
΄νεται
3α. Κα
΄ ς στο Κε΄ντρο σε µια απο΄ τις αναφερο΄µενες στο
γραπτω
΄ ρθρο 314 της Συνθη
΄κης γλω
΄ σσες, και να λαµβα
΄ νει απα
΄α
΄ σσα.
ντηση στην ΄δια
ι
γλω
Τροπολογι΄α 16
Άρθρο 8
Νοµικη΄ ικανο΄τητα

Νοµικη΄ ικανο΄τητα και τοποθεσι΄α

Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης ε΄χει νοµικη΄ προσωπικο΄τητα. Σε κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος, απολαµβα΄νει την ευρυ΄τερη νοµικη΄ ικανο΄τητα που
αναγνωρι΄ζεται στα νοµικα΄ προ΄σωπα απο΄ τη νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν
αυτω΄ν· µπορει΄ ιδι΄ως να αποκτα΄ η΄ να διαθε΄τει κινητη΄ η΄ ακι΄νητη
περιουσι΄α και να παρι΄σταται ενω΄πιον δικαστηρι΄ου.

Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης αποτελει΄ ΄οργανο της Κοινο΄τητας.
Έχει νοµικη΄ προσωπικο΄τητα. Σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, απολαµβα΄νει
την ευρυ΄τερη νοµικη΄ ικανο΄τητα που αναγνωρι΄ζεται στα νοµικα΄ προ΄σωπα απο΄ τη νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν αυτω΄ν· µπορει΄ ιδι΄ως να αποκτα΄
η΄ να διαθε΄τει κινητη΄ η΄ ακι΄νητη περιουσι΄α και να παρι΄σταται ενω΄πιον
δικαστηρι΄ου.
΄ να.
Έδρα του Κε΄ντρου παραµε΄νει η Λισσαβω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 17
Άρθρο 9, παρα΄γραφος 1, πρω΄το εδα΄φιο
1. Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης ΄εχει διοικητικο΄ συµβου΄λιο απο1.
Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης ΄εχει διοικητικο΄ συµβου΄λιο αποτελου΄µενο απο΄ ΄εναν αντιπρο΄σωπο κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, ΄εναν αντιτελου΄µενο απο΄ ΄εναν αντιπρο΄σωπο κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, ΄εναν αντι΄ ρα που ΄εχει συνα΄ψει συµφωνι΄α δυνα΄µει του
΄ ρα που ΄εχει συνα΄ψει συµφωνι΄α δυνα΄µει του
προ΄σωπο απο΄ κα΄θε χω
προ΄σωπο απο΄ κα΄θε χω
α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και δυ΄ο αντιπροσω΄πους της
α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος κανονισµου΄, δυ΄ο αντιπροσω΄πους της Επι΄ο αντιπροσω
΄ πους του Ευρωπαϊκου
΄ ΚοινοβουΕπιτροπη΄ς.
τροπη΄ς και δυ
λι΄ου ως µε΄λη.
΄ θε χω
΄ ρα που ΄εχει συνα
΄ψει συµΈνας αντιπρο΄σωπος απο΄ κα
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 17, δυ
΄ναται να συµµετε΄χει
φωνι΄α, συ
΄ σεις του διοικητικου
΄ συµβουλι΄ου ως παρατηστις συνεδρια
΄ς.
ρητη
Τροπολογι΄α 18
Άρθρο 9, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο
Κα΄θε µε΄λος του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου µπορει΄ να επικουρει΄ται
Κα΄θε µε΄λος του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου µπορει΄ να αντικαθι΄σταται
΄ να αντικαθι΄σταται απο΄ ΄ενα αναπληρωµατικο΄ µε΄λος· σε περι΄πτωση
η
απο΄ ΄ενα αναπληρωµατικο΄ µε΄λος· σε περι΄πτωση απουσι΄ας τακτικου΄
µε΄λους το οποι΄ο διαθε΄τει δικαι΄ωµα ψη΄φου το αναπληρωµατικο΄
απουσι΄ας τακτικου΄ µε΄λους το οποι΄ο διαθε΄τει δικαι΄ωµα ψη΄φου το
µε΄λος µπορει΄ να ασκει΄ αυτο΄ το δικαι΄ωµα. Στο διοικητικο΄ συµβου΄αναπληρωµατικο΄ µε΄λος µπορει΄ να ασκει΄ αυτο΄ το δικαι΄ωµα. Στο
λιο µπορου΄ν να παρι΄στανται, ως παρατηρητε΄ς χωρι΄ς δικαι΄ωµα
διοικητικο΄ συµβου΄λιο µπορου΄ν να παρι΄στανται, ως παρατηρητε΄ς
΄ ν οργανω΄σεων µε τις οποι΄ες το κε΄νψη΄φου, εκπρο΄σωποι των διεθνω
χωρι΄ς δικαι΄ωµα ψη΄φου, εκπρο΄σωποι των διεθνω΄ν οργανω΄σεων µε
τρο παρακολου΄θησης συνεργα΄ζεται, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την
τις οποι΄ες το κε΄ντρο παρακολου΄θησης συνεργα΄ζεται, ο΄πως προβλε΄παρα΄γραφο 1 του α΄ρθρου 16.
πεται απο΄ την παρα΄γραφο 1 του α΄ρθρου 16.
Τροπολογι΄α 19
Άρθρο 9, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο
2. Ο προ΄εδρος και ο αντιπρο΄εδρος του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου
2.
Ο προ΄εδρος και ο αντιπρο΄εδρος του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου
΄ ν του για τριετη΄ περι΄οδο· η θητει΄α
΄ ν του για τριετη΄ περι΄οδο· η θητει΄α
εκλε΄γονται µεταξυ΄ των µελω
εκλε΄γονται µεταξυ΄ των µελω
τους µπορει΄ να ανανεωθει΄ για µι΄α µο΄νο φορα΄. Ο προ΄εδρος και ο
τους µπορει΄ να ανανεωθει΄ για µι΄α µο΄νο φορα΄. Ο προ΄εδρος και ο
αντιπρο΄εδρος συµµετε΄χουν στην ψηφοφορι΄α. Έκαστο µε΄λος του
αντιπρο΄εδρος συµµετε΄χουν στην ψηφοφορι΄α. Έκαστο µε΄λος του
διοικητικου΄ συµβουλι΄ου διαθε΄τει µι΄α ψη΄φο, µε εξαι΄ρεση τα µε΄λη
διοικητικου΄ συµβουλι΄ου διαθε΄τει µι΄α ψη΄φο, µε εξαι΄ρεση τους
΄ ρες που ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνι΄ες
΄ ρες που ΄εχουν συνα΄τα οποι΄α εκπροσωπου΄ν τις χω
παρατηρητε΄ς οι οποι΄οι εκπροσωπου΄ν τις χω
δυνα΄µει του α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
ψει συµφωνι΄ες δυνα΄µει του α΄ρθρου 17.
Τροπολογι΄α 20
Άρθρο 9, παρα΄γραφος 3
3.
Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο εγκρι΄νει τριετε΄ς προ΄γραµµα εργασι΄ας, βα΄σει του σχεδι΄ου που υποβα΄λλεται απο΄ το διευθυντη΄ του
κε΄ντρου παρακολου΄θησης, υ΄στερα απο΄ διαβου΄λευση µε την επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ και αφου΄ λα΄βει τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς και του
Συµβουλι΄ου· εν συνεχει΄α το διαβιβα΄ζει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

3. Το διοικητικο΄ συµβου΄λιο εγκρι΄νει τριετε΄ς προ΄γραµµα εργασι΄ας, βα΄σει του σχεδι΄ου που υποβα΄λλεται απο΄ το διευθυντη΄ του
κε΄ντρου παρακολου΄θησης, υ΄στερα απο΄ διαβου΄λευση µε την επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ και αφου΄ λα΄βει τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, του
΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου· εν συνεχει΄α το
Ευρωπαϊκου
διαβιβα΄ζει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο και στην
Επιτροπη΄.

Τροπολογι΄α 21
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Γραµµατει΄α
΄λιο επικουρει΄ται απο΄ γραµµατει΄α, η
Το διοικητικο΄ συµβου
οποι΄α απαρτι΄ζεται απο΄ τον προ΄εδρο, τον αντιπρο΄εδρο, τον
΄εναν απο΄ τους αντιπροσω
΄ πους της Επιτροπη
΄ς και τρεις
΄ πους των υπολοι΄πων µελω
΄ ν του διοικητικου
΄ συµαντιπροσω
βουλι΄ου. Αυτοι΄ οι τελευται΄οι εκλε΄γονται απο΄ το διοικητικο΄
΄λιο για µια τριετι΄α.
συµβου
΄ ζει τουλα
΄ χιστον δυ
΄ο φορε΄ς ετησι΄ως
Η γραµµατει΄α συνεδρια
΄ των αποκαι ΄οποτε ει΄ναι αναγκαι΄ο για την προπαρασκευη
΄ σεων του διοικητικου
΄ συµβουλι΄ου και για την παροχη
΄
φα
΄ς και συµβουλω
΄ ν στο διευθυντη
΄. Οι αποφα
΄σεις
συνδροµη
΄ νονται οµο
΄φωνα.
της γραµµατει΄ας λαµβα

΄ φεται
∆ιαγρα
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Τροπολογι΄α 22
Άρθρο 11, παρα΄γραφος 1, πρω΄το εδα΄φιο
1.
Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης τι΄θεται υπο΄ τη διευ΄θυνση ενο΄ς
διευθυντη΄ που διορι΄ζεται απο΄ το διοικητικο΄ συµβου΄λιο υ΄στερα
΄ ν. Η θητει΄α
απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για περι΄οδο πε΄ντε ετω
΄ναται να ανανεω
΄ νεται.
του δυ

1. Το κε΄ντρο παρακολου΄θησης τι΄θεται υπο΄ τη διευ΄θυνση ενο΄ς
διευθυντη΄ που διορι΄ζεται απο΄ το διοικητικο΄ συµβου΄λιο υ΄στερα
΄ς και ανααπο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς. Η θητει΄α ει΄ναι πενταετη
΄.
΄ νεται µια φορα
νεω
΄ προτει΄νει υποψηφι΄ους για τη θε΄ση του διευΗ Επιτροπη
΄ µε βα
΄ ση κατα
΄λογο µετα
΄ απο΄ ανοικτο΄ διαγωνισµο΄,
θυντη
΄εν συνεχει΄α της δηµοσι΄ευσης σε προ΄σκληση για την εκδη
λωση ενδιαφε΄ροντος στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρω΄ς Ένωσης και σε εφηµερι΄δα ευρει΄ας κυκλοφορι΄ας σε
παϊκη
΄ θε κρα
΄ τος µε΄λος. Ο διευθυντη
΄ς διορι΄ζεται βα
΄ σει της
κα
΄ ν και διαχειριστιαξι΄ας του και τεκµηριωµε΄νων διοικητικω
΄ ν ικανοτη
΄των, καθω
΄ ς και βα
΄σει της εµπειρι΄ας του στους
κω
τοµει΄ς δραστηριο΄τητας του Κε΄ντρου.

Τροπολογι΄α 23
Άρθρο 11, παρα΄γραφος 1, τρι΄το εδα΄φιο, ο΄γδοη περι΄πτωση


΄ τακτα
΄ χρονικα
΄ διαστη
΄µατα αξιολο΄γηση
(η) για την ανα
΄ ν του κε΄ντρου παρακολου΄θησης.
των εργασιω



΄σια αξιολο΄γηση των εργασιω΄ν του κε΄ντρου
(η) για την ετη
παρακολου΄θησης.

Τροπολογι΄α 24
Άρθρο 13, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο
΄ τατο
2.
Η επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ αποτελει΄ται απο΄ 18 κατ’ ανω
ο΄ριο επιστηµονικε΄ς προσωπικο΄τητες, οι οποι΄ες διορι΄ζονται µε κριτη΄ριο την επιστηµονικη΄ τους αριστει΄α και την ανεξαρτησι΄α τους
΄ νει µε΄ριαπο΄ το διοικητικο΄ συµβου΄λιο, που συγχρο΄νως λαµβα
΄ στε τα γνωστικα΄ πεδι΄α των µελω΄ν της επιστηµονικη΄ς
µνα ου΄τως ω
΄ ν κλα΄δων οι
επιτροπη΄ς να καλυ΄πτουν το συ΄νολο των επιστηµονικω
΄ ν και της τοξιοποι΄οι σχετι΄ζονται µε τα προβλη΄µατα των ναρκωτικω
κοµανι΄ας

΄ τατο
2. Η επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ αποτελει΄ται απο΄ 18 κατ’ ανω
ο΄ριο επιστηµονικε΄ς προσωπικο΄τητες, οι οποι΄ες διορι΄ζονται µε κριτη΄ριο την επιστηµονικη΄ τους αριστει΄α και την ανεξαρτησι΄α τους
΄στερα απο΄ τη δηµοσι΄ευση προ΄απο΄ το διοικητικο΄ συµβου΄λιο, υ
΄λωσης ενδιαφε΄ροντος στην Επι΄σηµη Εφηµεσκλησης εκδη
΄θε κρα
΄ρι΄δα και σε εφηµερι΄δα ευρει΄ας κυκλοφορι΄ας σε κα
΄ς
τος µε΄λος. Στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας επιλογη
΄νεται µε΄ριµνα ου΄τως ω
΄ στε τα γνωστικα΄ πεδι΄α των µελω΄ν
λαµβα
της επιστηµονικη΄ς επιτροπη΄ς να καλυ΄πτουν το συ΄νολο των επιστη΄ ν κλα΄δων οι οποι΄οι σχετι΄ζονται µε τα προβλη΄µατα των ναρµονικω
΄ ν και της τοξικοµανι΄ας
κωτικω

Τροπολογι΄α 25
Άρθρο 17, παρα΄γραφος 1α (νε΄α)
΄ λλει στη συνεργασι΄α µε τις τρι΄τες
1α. Το Κε΄ντρο συµβα
΄ ρες ΄οπως προβλε΄πεται απο΄ τις συµφωνι΄ες που ΄εχουν
χω
΄ αυτω
΄ ν και της Κοινο΄τητας επι΄ τη βα
΄ σει
συναφθει΄ µεταξυ
΄ ρθρου 300 της Συνθη
΄κης.
του α
Τροπολογι΄α 26
Άρθρο 23
Ανα΄ πενταετι΄α εκπονει΄ται εξωτερικη΄ µελε΄τη αξιολο΄γησης της δραστηριο΄τητας του Κε΄ντρου. Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει, εα΄ν κρι΄νεται
σκο΄πιµο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο προτα΄σεις για την αναπροσαρµογη΄ του κανονισµου΄ του κε΄ντρου παρακολου΄θησης.

Ανα΄ πενταετι΄α εκπονει΄ται εξωτερικη΄ µελε΄τη αξιολο΄γησης της δρα΄ νει αξιολο΄γηση
στηριο΄τητας του Κε΄ντρου η οποι΄α περιλαµβα
΄ς Reitox. Η ΄εκθεση αξιολο΄γησης αποτων σηµει΄ων επαφη
΄λιο, στην Επιτροπη
΄ και
στε΄λλεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο. Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο, στο
στο Συµβου
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο προτα΄σεις για την αναπροσαρµογη΄ του κανονισµου΄ του κε΄ντρου παρακολου΄θησης.
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Τροπολογι΄α 27
Άρθρο 23α (νε΄ο)
Άρθρο 23α
΄ σσες εργασι΄ας
Γλω
΄ σσες εργασι΄ας του.
Το Κε΄ντρο ορι΄ζει τις γλω
Τροπολογι΄α 28
Παρα΄ρτηµα Ι, στοιχει΄ο Α, παρα΄γραφος 2, σηµει΄α 1) ε΄ως 4)
1) η παρακολου΄θηση της κατα΄στασης του φαινοµε΄νου των ναρκωτικω΄ν µε βα΄ση, ιδι΄ως, επιδηµιολογικου΄ς η΄ α΄λλους δει΄κτες
και η παρακολου΄θηση των αναφαινο΄µενων τα΄σεων·

1) η παρακολου΄θηση της κατα΄στασης του φαινοµε΄νου των ναρ΄ ν µε βα΄ση, ιδι΄ως, επιδηµιολογικου΄ς η΄ α΄λλους δει΄κτες
κωτικω
και η παρακολου΄θηση των αναφαινο΄µενων τα΄σεων, συµπερι΄ν·
΄ς χρη΄σης ναρκωτικω
λαµβανοµε΄νης της πολλαπλη

2) η παρακολου΄θηση των µε΄τρων που λαµβα΄νονται ως λυ΄ση στα
προβλη΄µατα που συνδε΄ονται µε τα ναρκωτικα΄·

2) η παρακολου΄θηση των µε΄τρων που λαµβα΄νονται ως λυ΄ση στα
προβλη΄µατα που συνδε΄ονται µε τα ναρκωτικα΄ και η αξιολο΄΄ στε να εντοπι΄ζονται οι βε΄λτιστες
γηση των µε΄τρων, ω
πρακτικε΄ς·

΄ ν ναρ3) η αξιολο΄γηση της επικινδυνο΄τητας των νε΄ων συνθετικω
κωτικω΄ν και η διατη΄ρηση συστη΄µατος ταχει΄ας προειδοποι΄ησης
΄ ν αυτου΄ του ει΄δους·
σχετικα΄ µε τη χρη΄ση των ναρκωτικω

΄ ν ναρ3) η αξιολο΄γηση της επικινδυνο΄τητας των νε΄ων συνθετικω
΄ ν και η διατη΄ρηση συστη΄µατος ταχει΄ας προειδοποι΄ησης
κωτικω
΄ ν αυτου΄ του ει΄δους·
σχετικα΄ µε τη χρη΄ση των ναρκωτικω

΄ ν και κοινοτικω΄ν πολιτικω
΄ ν και
4) η παρακολου΄θηση των εθνικω
΄ σεω
΄ ν τους για το φαινο΄µενο των ναρκωτικω
΄ ν.
των επιπτω

΄ ν και κοινο4) η παρακολου΄θηση και η αξιολο΄γηση των εθνικω
΄ ν και των επιπτω΄σεω΄ν τους για το φαινο΄µενο
τικω΄ν πολιτικω
΄ ν.
των ναρκωτικω

P5_TA(2004)0337

Απαλλαγη΄ 2002: Επιτροπη΄
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση
του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Επιτροπη΄)
(SEC(2003)1104  C5-0564/2003  2003/2210(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν Κοινοτη΄των που αφορου΄ν τις πρα΄ ΄εχοντας υπο΄ψη τους ετη΄σιους οριστικου΄ς λογαριασµου΄ς των Ευρωπαϊκω
ξεις σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002  Το΄µος Ι  Ενοποιηµε΄νες καταστα΄σεις
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ και ενοποιηµε΄νες δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις
(SEC(2003)1104  C5-0564/2003, SEC(2003)1105  C5-0565/2003) (1),
΄ ς και τις
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 καθω
΄ν
ειδικε΄ς εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, ακολουθου΄µενες αντιστοι΄χως απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
οργα΄νων που ελε΄γχθηκαν (C5-0583/2003) (2),
΄ νει την ακρι΄βεια των λογαριασµω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και κανο ΄εχοντας υπο΄ψη την δη΄λωση η οποι΄α βεβαιω
΄ ν πρα΄ξεων που παρε΄χεται απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο βα΄σει του α΄ρθρου 248 της
νικο΄τητα των σχετικω
Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 274, 275 και 276 της Συνθη΄κης ΕΚ, και τα α΄ρθρα 179α και 180β της Συνθη΄κης
Ευρατο΄µ,
(1) ΕΕ C 316 της 29.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 12.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 3 της απο΄φασης 2003/76/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για
τον καθορισµο΄ των αναγκαι΄ων µε΄τρων για την εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη
για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄ µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (1),
΄ πων των
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 1 της απο΄φασης 2002/234/ΕΚΑΧ των Εκπροσω
΄ ν, που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο της Συµβουλι΄ου, της 27ης Φεβρουαρι΄ου
Κυβερνη΄σεων των Κρατω΄ν Μελω
2002, σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄
µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 89, και τον
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (3), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 145 ΄εως 147,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93 και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τις γνωµοδοτη΄σεις των α΄λλων
΄ ν επιτροπω
΄ ν (Α5-0200/2004),
σχετικω
Α. επισηµαι΄νοντας ο΄τι, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 274 της Συνθη΄κης ΕΚ, η Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ µε
δικη΄ της ευθυ΄νη συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης,
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στην Επιτροπη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το ψη΄φισµα που αποτελει΄ αναπο΄σπα΄ ς και στην Ευρωστο τµη΄µα της στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο καθω
παϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων, και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ L 29 της 5.2.2003, σ. 22.
(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 42.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

2.
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το κλει΄σιµο των λογαριασµω
εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Επιτροπη΄)
(SEC(2003)1104  C5-0564/2003  2003/2210(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002,
΄ ν Κοινοτη΄των που αφορου΄ν τις πρα΄ ΄εχοντας υπο΄ψη τους ετη΄σιους οριστικου΄ς λογαριασµου΄ς των Ευρωπαϊκω
ξεις σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002  Το΄µος Ι  Ενοποιηµε΄νες καταστα΄σεις
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ και ενοποιηµε΄νες δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις
(SEC(2003)1104  C5-0564/2003, SEC(2003)1105  C5-0565/2003) (1),
΄ ς και τις
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 καθω
΄ν
ειδικε΄ς εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, ακολουθου΄µενες αντιστοι΄χως απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
οργα΄νων που ελε΄γχθηκαν (C5-0583/2003) (2),
΄ νει την ακρι΄βεια των λογαριασµω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και κανο ΄εχοντας υπο΄ψη την δη΄λωση η οποι΄α βεβαιω
΄ ν πρα΄ξεων που παρε΄χεται απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο βα΄σει του α΄ρθρου 248 της
νικο΄τητα των σχετικω
Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 274, 275 και 276 της συνθη΄κης ΕΚ και τα α΄ρθρα 179α και 180β της Συνθη΄κης
Ευρατο΄µ,
(1) ΕΕ C 316 της 29.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 12.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 3 της απο΄φασης 2003/76/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για
τον καθορισµο΄ των αναγκαι΄ων µε΄τρων για την εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη
για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄ µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (1),
΄ πων των
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 1 της απο΄φασης 2002/234/ΕΚΑΧ των Εκπροσω
΄ ν, που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, της 27ης Φεβρουαρι΄ου
Κυβερνη΄σεων των Κρατω΄ν Μελω
2002, σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄
µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 89, και τον
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (3), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 145 ΄εως 147,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93 και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τις γνωµοδοτη΄σεις των α΄λλων
΄ ν επιτροπω
΄ ν (Α5-0200/2004),
σχετικω
Α. επισηµαι΄νοντας ο΄τι, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 275 της συνθη΄κης ΕΚ, η Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ µε
δικη΄ της ευθυ΄νη συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης,
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρω1.
εγκρι΄νει το κλει΄σιµο των λογαριασµω
παϊκω΄ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002,
2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στο
΄ ς και στην Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων, και να µεριµνη΄σει για τη
∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο καθω
δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ L 29 της 5.2.2003, σ. 22.
(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 42.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

3.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις παρατηρη΄σεις που αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο
τµη΄µα της απο΄φασης σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Επιτροπη΄) (SEC(2003)1104 
C5-0564/2003  2003/2210(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002,
΄ ν Κοινοτη΄των που αφορου΄ν τις πρα΄ ΄εχοντας υπο΄ψη τους ετη΄σιους οριστικου΄ς λογαριασµου΄ς των Ευρωπαϊκω
ξεις σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002  Το΄µος Ι  Ενοποιηµε΄νες καταστα΄σεις
σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ και ενοποιηµε΄νες δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις
(SEC(2003)1104  C5-0564/2003, SEC(2003)1105  C5-0565/2003) (1),
΄ ς και τις
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 καθω
΄ν
ειδικε΄ς εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, ακολουθου΄µενες αντιστοι΄χως απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
οργα΄νων που ελε΄γχθηκαν (C5-0583/2003) (2),
΄ νει την ακρι΄βεια των λογαριασµω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και κανονι ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση η οποι΄α βεβαιω
΄ ν πρα΄ξεων που παρε΄χεται απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο βα΄σει του α΄ρθρου 248 της Συνθη΄κο΄τητα των σχετικω
κης ΕΚ (3) (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 274, 275 και 276 της Συνθη΄κης ΕΚ και τα α΄ρθρα 179α και 180β της Συνθη΄κης
Ευρατο΄µ,
(1) ΕΕ C 316 της 29.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 12.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 3 της απο΄φασης 2003/76/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2003 για
τον καθορισµο΄ των αναγκαι΄ων µε΄τρων για την εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη
για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄ µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (1),
΄ πων των
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 1 της απο΄φασης 2002/234/ΕΚΑΧ των Εκπροσω
΄ ν, που συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, της 27ης Φεβρουαρι΄ου
Κυβερνη΄σεων των Κρατω΄ν Μελω
2002, σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες της λη΄ξης της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚΑΧ και σχετικα΄
µε το Ταµει΄ο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χα΄λυβα (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 89, και τον
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (3), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 145 ΄εως 147,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93 και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τις γνωµοδοτη΄σεις των α΄λλων
΄ ν επιτροπω
΄ ν (Α5-0200/2004),
σχετικω
Α. επισηµαι΄νοντας ο΄τι η εφαρµογη΄ της πολιτικη΄ς της ΕΕ χαρακτηρι΄ζεται κυρι΄ως απο΄ «επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση»
΄ ν,
µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω
Β.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι «θα ανατεθου΄ν καθη΄κοντα εφαρµογη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη» στα θε΄µατα για τα οποι΄α η
Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ µε επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 53, παρα΄γραφος
3, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄,

Γ.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι ΄ενας απο΄ τους κυ΄ριους στο΄χους του Εκσυγχρονισµου΄ του Λογιστικου΄ Συστη΄µατος των
΄ ν Κοινοτη΄των (ΜΑS), ο΄πως παρουσια΄ζεται στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 17ης ∆εκεµβρι΄ου
Ευρωπαϊκω
2002 (COM(2002)755), ει΄ναι η ανα΄πτυξη ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου συστη΄µατος στη βα΄ση της αυτοτε΄λειας των
χρη΄σεων, που θα προσφε΄ρει µια πληρε΄στερη εικο΄να της οικονοµικη΄ς κατα΄στασης της Κοινο΄τητας, καταγρα΄φοντας ο΄λα τα στοιχει΄α ενεργητικου΄ και παθητικου΄ ευθυ΄ς µο΄λις εµφανι΄ζονται και ο΄χι µο΄νο µετα΄ την πραγµατοποι΄ηση µιας ει΄σπραξης η΄ πληρωµη΄ς,

∆.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι η διοικητικη΄ µεταρρυ΄θµιση υπη΄ρξε ΄ενας απο΄ τους σηµαντικο΄τερους στο΄χους της σηµερινη΄ς Επιτροπη΄ς, ο΄τι η Λευκη΄ Βι΄βλος «Η µεταρρυ΄θµιση της Επιτροπη΄ς» (COM(2000)200) ενεκρι΄θη την
1η Μαρτι΄ου 2000 και ο΄τι η Επιτροπη΄ δεσµευ΄τηκε να εφαρµο΄σει φιλο΄δοξο προ΄γραµµα µε σκοπο΄ την ενι΄σχυση της ανεξαρτησι΄ας, της υπευθυνο΄τητας, της αποτελεσµατικο΄τητας, της διαφα΄νειας και της εφαρµογη΄ς
των πλε΄ον απαιτητικω΄ν στο΄χων υπευθυνο΄τητας,

Ε.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι η διαδικασι΄α ΄εγκρισης της διαχει΄ρισης αποσκοπει΄ µεταξυ΄ α΄λλων στη βελτι΄ωση της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης της ΕΕ δηµιουργω΄ντας, µε βα΄ση τις εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και τις απα΄ ν οργα΄νων, µι΄α σταθερο΄τερη βα΄ση για τη λη΄ψη αποφα΄σεων,
ντη΄σεις και τις γνωµοδοτη΄σεις των θεσµικω

΄ ν της
ΣΤ. υπενθυµι΄ζοντας την ανα΄γκη να υπα΄ρχουν σαφει΄ς δει΄κτες απο΄δοσης για κα΄θε µει΄ζονα τοµε΄α δαπανω
Επιτροπη΄ς, προκειµε΄νου να αξιολογει΄ται η προ΄οδος στη χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση απο΄ ΄ετος σε ΄ετος,
Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση
Γενικα΄ θε΄µατα
1.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι, στους σηµαντικο΄τερους δηµοσιονοµικου΄ς τοµει΄ς τη γεωργι΄α και τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α
υφι΄σταται επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση, και παρατηρει΄ ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συνιστα΄ ιδιαι΄τερα προσεκτικου΄ς
΄ν
ελε΄γχους σε αυτου΄ς τους τοµει΄ς «λο΄γω της πολυπλοκο΄τητας και της πολυµορφι΄ας των αντι΄στοιχων διοικητικω
επιπε΄δων» (Ετη΄σια ΄εκθεση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, σηµει΄ο 0.11)·
(1) ΕΕ L 29 της 5.2.2003, σ. 22.
(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 42.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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2.
συµφωνει΄ µε την α΄ποψη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη το΄σο η Επιτροπη΄ ο΄σο και τα κρα΄τη
΄ σουν µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ σε µι΄α µορφη΄ διαχει΄ρισης η οποι΄α να διαχωρι΄ζει την χρηµατοδο΄τηση
µε΄λη να αποδω
µιας κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς απο΄ την υλοποι΄ηση΄ της και ο΄τι, στην περι΄πτωση της Κοινο΄τητας, του΄το αφορα΄ το
΄ σεων του 2002·
77,6 % των πιστω΄σεων υποχρεω
3.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι η λεγο΄µενη «επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση» βασι΄ζεται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α αφενο΄ς, ως πρωτογενε΄ς δι΄καιο, στο α΄ρθρο 274 της Συνθη΄κης («Τα κρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται µε τη Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να
διασφαλι΄σουν ο΄τι οι πιστω΄σεις χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης»)
΄ ς και στο παρα΄γωγο δι΄καιο στην παρα΄γραφο 3 του α΄ρθρου 53 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ («Όταν η
καθω
Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ µε επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση, καθη΄κοντα εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄
µεταβιβα΄ζονται σε κρα΄τη µε΄λη …»)·
΄ ς η υπεροχη΄ της Επιτροπη΄ς ο΄σον
4.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι απο΄ την ανα΄γνωση των κανο΄νων αυτω΄ν προκυ΄πτει σαφω
αφορα΄ τη διαχει΄ριση των κοινοτικω΄ν ταµει΄ων· κατα΄ συνε΄πεια, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ την επεξεργασι΄α µε΄τρων τα
΄ ν και να εξασφαλι΄ζει µε τον τρο΄πο αυτο΄ τη
οποι΄α να καταδεικνυ΄ουν την υποδεε΄στερη αυτη΄ θε΄ση των κρατω΄ν µελω
χρηστη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση σε αυτο΄ν τον τοµε΄α·
5. ΄εχει την α΄ποψη ο΄τι δεν υπα΄ρχουν κανο΄νες που επιτρε΄πουν µε σαφη΄νεια στην Επιτροπη΄ να διατηρει΄ την
΄ σεις που αυτα΄ ΄εχουν διαπρα΄ξει παραδηµοσιονοµικη΄ της ευθυ΄νη, µεταβιβα΄ζοντα΄ς την στα κρα΄τη µε΄λη σε περιπτω
βα΄σεις·
6.
εκτιµα΄, ως εκ του΄του, ο΄τι η αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ της ΄εννοιας «επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση» πρε΄πει να
΄ δη αρχη΄ ο΄τι η Ένωση ει΄ναι αυτη΄ που παραχωρει΄ τµη΄µα των αρµοδιοτη΄των της στα κρα΄τη
βασι΄ζεται στη θεµελιω
µε΄λη και ο΄τι αυτα΄ υποχρεου΄νται να εκτελε΄σουν το τµη΄µα της δικη΄ς τους εργασι΄ας συ΄µφωνα µε τις οδηγι΄ες που
εγκρι΄νει η Ένωση·
7.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι η δηµοσιονοµικη΄ ιδιαιτερο΄τητα της επιµερισµε΄νης διαχει΄ρισης συνι΄σταται στο γεγονο΄ς ο΄τι οι
εθνικε΄ς αρχε΄ς που υποδεικνυ΄ονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αυτε΄ς που εκτελου΄ν τις πληρωµε΄ς στους δικαιου΄χους
των ενισχυ΄σεων και ο΄τι, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αυτα΄ που εισφε΄ρουν στα κοινοτικα΄ ταµει΄α, σε
΄ σεις ο΄που οι απα΄τες και οι παρατυπι΄ες δεν ανακαλυ΄πτονται η΄ δεν γι΄νονται γνωστε΄ς, οι δαπα΄νες βαρυ΄νουν
περιπτω
τον προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ο΄χι αυτο΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν·

Ευθυ΄νη της Επιτροπη΄ς
8.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι µολονο΄τι η καθηµερινη΄ διαχει΄ριση ει΄ναι επιµερισµε΄νη, η δηµοσιονοµικη΄ ευθυ΄νη ει΄ναι αδιαι΄ρετη και την τελικη΄ ευθυ΄νη για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ φε΄ρει η Επιτροπη΄, ο΄πως επισηµαι΄νει και το
α΄ρθρο 274 της Συνθη΄κης («η Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ … µε δικη΄ της ευθυ΄νη … συ΄µφωνα µε τις
αρχε΄ς της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης»)·
9.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αυξη΄σει σηµαντικα΄ το πλη΄θος των ρητρω΄ν σταδιακη΄ς κατα΄ργησης που περιλαµ΄ ς και τις λεπτοµερει΄ς αξιολογη΄σεις επιπτω΄σεων·
βα΄νονται στη νοµοθεσι΄α καθω
΄ νει το
10. επισηµαι΄νει ο΄τι η παρα΄γραφος 5 του α΄ρθρου 53 του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ επιβεβαιω
΄ σεις επιµερισµε΄νης η΄ αποκεντρωµε΄νης διαχει΄ρισης, προκειαδιαι΄ρετον της δηµοσιονοµικη΄ς ευθυ΄νης: «Στις περιπτω
µε΄νου να εξασφαλισθει΄ η χρη΄ση των πο΄ρων συ΄µφωνα µε τις εφαρµοστε΄ες ρυθµι΄σεις, η Επιτροπη΄ δηµιουργει΄
΄ ν η΄ µηχανισµου΄ς δηµοσιονοµικω
΄ ν διορθω΄σεων που της δι΄νουν τη δυναδιαδικασι΄ες εκκαθα΄ρισης των λογαριασµω
το΄τητα να αναλαµβα΄νει την τελικη΄ ευθυ΄νη για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 274 της
Συνθη΄κης ΕΚ και το α΄ρθρο 179 της Συνθη΄κης Ευρατο΄µ»·

Ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν
11.


΄ ν διατυπω
΄ νεται ειδικα΄ στις εξη΄ς διατα΄ξεις:
εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι η ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω
Άρθρο 280 της Συνθη΄κης:
«Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη καταπολεµου΄ν την απα΄τη η΄ οιαδη΄ποτε α΄λλη παρα΄νοµη δραστηριο΄τητα κατα΄
΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας, λαµβα΄νοντας συ΄µφωνα µε το παρο΄ν α΄ρθρο µε΄τρα τα οποι΄α
των οικονοµικω
θα ΄εχουν αποτρεπτικο΄ χαρακτη΄ρα και θα προσφε΄ρουν αποτελεσµατικη΄ προστασι΄α στα κρα΄τη µε΄λη.
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΄ ν συµφερο΄ντων της
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα ΄δια
ι µε΄τρα καταπολε΄µησης της απα΄της κατα΄ των οικονοµικω
΄ ν συµΚοινο΄τητας µε εκει΄να που λαµβα΄νουν για την καταπολε΄µηση της απα΄της κατα΄ των ιδι΄ων οικονοµικω
φερο΄ντων.
Με την επιφυ΄λαξη α΄λλων διατα΄ξεων της παρου΄σας συνθη΄κης, τα κρα΄τη µε΄λη συντονι΄ζουν τη δρα΄ση τους
΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας κατα΄ της απα΄της. Για το σκοπο΄
σχετικα΄ µε την προστασι΄α των οικονοµικω
΄ νουν µαζι΄ µε την Επιτροπη΄, στενη΄ και τακτικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των αρµο΄διων αρχω
΄ ν.»
αυτο΄, διοργανω


Άρθρο 274 της Συνθη΄κης, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τη Συνθη΄κη του Άµστερνταµ:
΄«Τα κρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται µε την Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι οι συγκεκριµε΄νες πιστω
σεις χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης.»

Η α΄ποψη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για την επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση
΄ σεις του αξιοπιστι΄ας
12. εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι, απο΄ το 1994, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στις δηλω
΄ ν, επεση΄µανε ο΄τι οι αντι΄στοιχες πρα΄ξεις συχνα΄ εµφανι΄ζουν λα΄θη, ειδικο΄τερα, ο΄σον αφορα΄ τις
των λογαριασµω
πληρωµε΄ς που πραγµατοποιου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη στους τοµει΄ς στους οποι΄ους εφαρµο΄ζεται επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση·
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι η κατα΄σταση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 δεν διαφοροποιει΄ται απο΄ αυτη΄ν των
΄ ν ετω΄ν:
προηγουµε΄νων οικονοµικω
«α)

΄ ς ενισχυ΄σεων
ο΄σον αφορα΄ το ΕΓΤΠΕ-Εγγυη΄σεων, υπη΄ρξαν και πα΄λι λα΄θη κατα΄ τις πληρωµε΄ς. Το καθεστω
προς τις αροτραι΄ες καλλιε΄ργειες ει΄ναι ολιγο΄τερο εκτεθειµε΄νο στον κι΄νδυνο του λα΄θους απο΄ ο΄,τι οι
΄ ν, οι οποι΄ες δεν υπο΄κεινται στο
πριµοδοτη΄σεις στην κτηνοτροφι΄α, ενω΄ οι λοιπε΄ς κατηγορι΄ες δαπανω
ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα διαχει΄ρισης και ελε΄γχου (SIGC), παρουσια΄ζουν µεγαλυ΄τερα επι΄πεδα κινδυ΄νου,
΄ ν ελε΄γχων·
ενω΄ ταυτοχρο΄νως αποτελου΄ν αντικει΄µενο λιγο΄τερο αποτελεσµατικω

β)

στην περι΄πτωση των διαρθρωτικω΄ν δρα΄σεων, παρα΄ τη βελτι΄ωση των συστηµα΄των ελε΄γχου και επι΄βλεψης,
΄ νονται λα΄θη της ιδι΄ας φυ΄σεως και µε
κυρι΄ως στην Επιτροπη΄, στα κρα΄τη µε΄λη εξακολουθου΄ν να σηµειω
την ΄δια
ι συχνο΄τητα ο΄πως και κατα΄ τα παρελθο΄ντα ΄ετη (1)·»

13. εφιστα΄ την προσοχη΄ επι΄ των σηµαντικο΄τερων αποτελεσµα΄των των ελε΄γχων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ως
προς τους δυ΄ο βασικου΄ς τοµει΄ς στους οποι΄ους υφι΄σταται επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος
2002 (2):
«ΓΕΩΡΓΙΑ


οι οργανισµοι΄ πιστοποι΄ησης διετυ΄πωσαν επιφυλα΄ξεις που αφορου΄ν δαπα΄νες υ΄ψους 300 εκατ. ευρω΄ λο΄γω
΄ ν που πραγµατοποιη΄θηκαν απο΄ τους
προβληµα΄των που συνδε΄ονται µε την επεξεργασι΄α των συναλλαγω
οργανισµου΄ς πληρωµη΄ς (4.8. β))·



η Επιτροπη΄ δεν απεδε΄χθη τους λογαριασµου΄ς που αντιστοιχου΄σαν στο ΄ενα τε΄ταρτο του συνολικου΄
δηλωµε΄νου ποσου΄ (4.8. β))·



οι ΄ελεγχοι που διενεργη΄θηκαν απο΄ τους οργανισµου΄ς πιστοποι΄ησης δεν εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η΄σαν ακριβει΄ς
οι πληροφορι΄ες που παρασχε΄θηκαν απο΄ τους οργανισµου΄ς πληρωµη΄ς απο΄ τους αιτου΄ντες να περιληφθου΄ν στα συστη΄µατα ενι΄σχυσης της ΚΑΠ (4.7. δ))·



΄ν
το ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα διαχει΄ρισης και ελε΄γχου (SIGC) (3) αποτελει΄ σηµαντικη΄ πηγη΄ πληροφοριω
ως προς τη νοµιµο΄τητα και την κανονικο΄τητα των πληρωµω΄ν που πραγµατοποιου΄νται απο΄ το ΕΓΤΠΕ, το
SIGC καλυ΄πτει ο΄µως µο΄νον περι΄που το 58 % των πληρωµω΄ν αυτω΄ν (1.43) και µο΄νον 14 κρα΄τη µε΄λη το
΄εχουν θε΄σει πλη΄ρως σε λειτουργι΄α (4.23) και του΄το παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι «τα αποτελε΄σµατα των ελε΄γχων
που διενεργη΄θησαν στο πλαι΄σιο του συστη΄µατος αυτου΄ αποτελου΄ν σηµαντικη΄ πηγη΄ ηλεγµε΄νων πληρο΄ ν ως προς τη νοµιµο΄τητα και την κανονικο΄τητα των ενεργειω
΄ ν που πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄φοριω
σιο της ΚΑΠ» (4.13)· θεωρει΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη που δεν θα υλοποιη΄σουν το SIGC θα πρε΄πει να απολε΄σουν το δικαι΄ωµα΄ τους στις γεωργικε΄ς ενισχυ΄σεις απο΄ το ΕΓΤΠΕ Τµη΄µα Εγγυη΄σεων·



οι δαπα΄νες της ΚΑΠ παρουσι΄αζαν, στο συ΄νολο΄ τους, ο΄πως και κατα΄ τα παρελθο΄ντα ΄ετη, «σηµαντικα΄
λα΄θη» (4.49)·

(1) Ετη΄σια ΄εκθεση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, σηµει΄ο V.
(2) Ετη΄σια ΄εκθεση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, κεφα΄λαια 1, 4 και 5.)
(3) Ως γνωστο΄ν, ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να ΄εχουν θε΄σει σε λειτουργι΄α ΄ενα ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα διαχει΄ρισης και ελε΄γχου
(SIGC) µε ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων σχετικα΄ µε τις γεωργικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις και τις αιτη΄σεις για βοη΄θεια, ΄ενα συ΄στηµα
΄ ν, ΄ενα συ΄στηµα ταυ΄τισης και καταγραφη΄ς των ζω΄ων και ΄ενα ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα για
ταυ΄τισης των αγροτικω΄ν περιοχω
τους επιτο΄που διοικητικου΄ς ελε΄γχους.
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∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Αδυναµι΄ες του συστη΄µατος


προ του τε΄λους του 2002, τα κρα΄τη µε΄λη δεν προσεκο΄µιζαν πα΄ντοτε στις αρχε΄ς διαχει΄ρισης και πληρωµη΄ς, ου΄τε και στα ενδια΄µεσα ο΄ργανα, τις κατευθυ΄νσεις για την κατα΄ρτιση των απαραι΄τητων συστηµα΄των διαχει΄ρισης και ελε΄γχου ο΄σον αφορα΄ τις µορφε΄ς παρε΄µβασης κατα΄ την περι΄οδο προγραµµατισµου΄
2000-2006 (5.27)·



τα συστη΄µατα διαχει΄ρισης και ελε΄γχου που ΄εχουν εξετασθει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δεν ικανοποιου΄ν
πα΄ντοτε τις προβλεπο΄µενες απαιτη΄σεις παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η περι΄οδος προγραµµατισµου΄ 2000-2006
διανυ΄ει η΄δη το τρι΄το ΄ετος της (5.32)·



΄ ν δαπανω
΄ ν για την περι΄οδο προγραµµατισµου΄ 2000-2006 πραγµατο15 % περι΄που των συνολικω
ποιη΄θηκαν, χωρι΄ς η Επιτροπη΄ να ΄εχει καµι΄α εγγυ΄ηση ο΄τι τα εθνικα΄ συστη΄µατα ελε΄γχου και επι΄βλεψης
λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε τις προβλε΄ψεις (5.32)·

∆οκιµε΄ς επιβεβαι΄ωσης


΄ ν δικαιου΄χων
το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο αναφε΄ρει, ως σφα΄λµατα που διεπρα΄χθησαν στο επι΄πεδο των τελικω
΄ ν, δρα΄σεις η΄ προ΄σωπα α΄σχετα µε τα εν λο΄γω
και τα οποι΄α επηρε΄ασαν την επιλεξιµο΄τητα των δαπανω
προγρα΄µµατα, τον αποκλεισµο΄ εσο΄δων που προε΄κυψαν κατα΄ τον υπολογισµο΄ του καθαρου΄ κο΄στους
΄ σεις για την αυτη΄ δαπα΄νη καθω
΄ ς και δαπα΄νες χωρι΄ς
των προγραµµα΄των, τις περισσο΄τερες απο΄ µι΄α δηλω
΄ ν, σφα΄λµατα
δικαιολογητικα΄, την χρησιµοποι΄ηση αυθαι΄ρετων τρο΄πων για τον καταλογισµο΄ των δαπανω
΄ ν «και α΄λλες δια΄φορες περιπτω΄σεις µη τη΄ρησης της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας» (5.40)·»
υπολογισµω

14. εφιστα΄ την προσοχη΄ επι΄ των επανειληµµε΄νων παρατηρη΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις
΄ ρησης και ελε΄γχου των κρατω΄ν µελω
΄ ν και εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι
σοβαρε΄ς ελλει΄ψεις των συστηµα΄των επιθεω
τα κρα΄τη µε΄λη επιδεικνυ΄ουν απροθυµι΄α να συνεργαστου΄ν µε την Επιτροπη΄ ω΄στε να εξασφαλισθει΄ ο΄τι η χρησιµοποι΄ηση των πιστω΄σεων γι΄νεται συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης και ο΄τι η υπο΄ νεται µο΄νον µε βραδυ΄τητα και µε πολλα΄ προβλη΄µατα·
χρε΄ωση αυτη΄ εκπληρω
15.

επισηµαι΄νει ως σηµαντικα΄ στοιχει΄α για την κατανο΄ηση της κατα΄στασης αυτη΄ς τα εξη΄ς:

α)

η νοµικη΄ βα΄ση της επιµερισµε΄νης διαχει΄ρισης αναπτυ΄σσεται στο παρα΄γωγο δι΄καιο (κυρι΄ως στην τοµεακη΄
νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε το ΕΓΠΕ-Εγγυη΄σεις και τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α) και ο΄χι στη Συνθη΄κη·

β)

παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ διαθε΄τει το δικαι΄ωµα της πρωτοβουλι΄ας επι΄ θεµα΄των τοµεακη΄ς νοµοθεσι΄ας
και ει΄ναι, απο΄ νοµικη΄ α΄ποψη, πραγµατικα΄ υπευ΄θυνη για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ βα΄σει του προαναφερθε΄ντος α΄ρθρου 274 της Συνθη΄κης, οι αρµοδιο΄τητε΄ς της µπορει΄ να περιορι΄ζονται απο΄ µι΄α τοµεακη΄
νοµοθεσι΄α η οποι΄α ενεκρι΄θη απο΄ το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο·

γ)

η Επιτροπη΄ δεν διαθε΄τει α΄λλη δυνατο΄τητα δρα΄σης απο΄ την καθιερωµε΄νη απο΄ την τοµεακη΄ νοµοθεσι΄α η οποι΄α,
γενικα΄, δεν παρε΄χει στην Επιτροπη΄ α΄λλα µε΄σα απο΄ τα ο΄ργανα και τις διαδικασι΄ες επιθεω΄ρησης και τις δηµο΄ σεις·
σιονοµικε΄ς διορθω

΄ σεων της Επιτροπη΄ς ο΄πως αναφε΄ρονται στην Συνθη΄κη, η
16. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, µε την επιφυ΄λαξη των υποχρεω
νοµοθετικη΄ εξουσι΄α ει΄ναι αυτη΄ που προσδιορι΄ζει την αρµοδιο΄τητα της Επιτροπη΄ς στο επι΄πεδο της εφαρµογη΄ς της
τοµεακη΄ς νοµοθεσι΄ας· θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ν να υπα΄ρξει κι΄νδυνος διατα΄ραξης της ισορροπι΄ας µεταξυ΄ των δυ΄ο
΄ ν οργα΄νων µε αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις στις δυνατο΄τητες να εξασφαλισθει΄ η χρησιµοποι΄ηση των πιστω
΄αυτω΄ν θεσµικω
σεων συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·
17. επισηµαι΄νει ο΄τι η γενικη΄ πολιτικη΄ ευθυ΄νη συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη βαρυ΄νει αδιαµφισβη΄τητα την Επιτροπη΄·
επισηµαι΄νει ο΄τι οι πολλε΄ς αδυναµι΄ες που επισηµαι΄νει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο οφει΄λονται στο γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν διασφα΄λισε τη λειτουργι΄α των εν λο΄γω συστηµα΄των ελε΄γχου και επι΄σης στο συ΄νθετο χαρακτη΄ρα της
΄ ς επι΄σης στις ατε΄λειες των συστηµα΄των ελε΄γχου των κρατω΄ν µελω΄ν·
νοµοθεσι΄ας καθω

΄ σεις
Συστα
18. εκτιµα΄ ο΄τι µεταξυ΄ α΄λλων λο΄γω της διευ΄ρυνσης ει΄ναι απολυ΄τως αναγκαι΄ο να αποκατασταθει΄ η σωστη΄
΄ ν µε΄σων που διαθε΄τει προκειµε΄νου να ανταποκριθει΄
ισορροπι΄α µεταξυ΄ της ευθυ΄νης της Επιτροπη΄ς και των νοµικω
στην ευθυ΄νη αυτη΄·
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19. εκτιµα΄ ο΄τι απο΄ τις ΄διες
ι
αρχε΄ς που ρυθµι΄ζουν την επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση απορρε΄ει και η ανα΄γκη για ΄ενα
΄ ν που παρεµβαι΄νουν στην εκτε΄λεση του
κλι΄µα συντονισµου΄, συνεργασι΄ας και διαλο΄γου µεταξυ΄ των οργανισµω
προϋπολογισµου΄ και ο΄τι, χωρι΄ς το κλι΄µα αυτο΄ θα ει΄ναι δυ΄σκολο να φαντασθει΄ κανει΄ς την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·
20. πιστευ΄ει επι΄σης ο΄τι αυτο΄ το κλι΄µα κατανο΄ησης µπορει΄ να οδηγη΄σει σε κοινη΄ αντι΄ληψη των κινδυ΄νων και
΄ ν κατα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ στους τοµει΄ς αυτου΄ς·
των αδυναµιω
21. επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ ει΄ναι η πρω΄τη που πρε΄πει να ενδιαφερθει΄ κυρι΄ως ω΄στε οι διατα΄ξεις που αφο΄ ρηση και τον ΄ελεγχο να εφαρµο΄ζονται πλη΄ρως και ο΄τι η συγκατα΄βαση της Επιτροπη΄ς στον τοµε΄α
ρου΄ν την επιθεω
αυτο΄ δεν κα΄νει τι΄ποτα α΄λλο απο΄ το να υπονοµευ΄ει την θε΄ση της στους τοµει΄ς στους οποι΄ους υφι΄σταται επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση·
΄ σει, κατα΄ τα προσεχη΄ οικονοµικα΄ ΄ετη, την εκτε΄λεση του προϋπολογι22. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να βελτιω
σµου΄:
«ΓΕΝΙΚΑ
α)

΄ ντας ω΄στε να µην εισα΄γονται στην τοµεακη΄ νοµοθεσι΄α εξαιρε΄σεις σχετικε΄ς µε την εφαρµογη΄
επαγρυπνω
του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄·

β)

΄ ν ως µελω
΄ ν του Συµβουλι΄ου και
αποδι΄δοντας µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στη διπλη΄ ιδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω
΄ ν κρατω΄ν, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την υποχρε΄ωση της Επιτροπη΄ς να εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄
ως εθνικω
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·

γ)

εφαρµο΄ζοντας αυστηρα΄ τις διατα΄ξεις της Συνθη΄κης και του παρα΄γωγου δικαι΄ου στην πρακτικη΄ της
Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω΄ν στους τοµει΄ς ο΄που υφι΄σταται επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση

δ)

΄ νεται η δυνατο΄τητα των
εισα΄γοντας, ενδεχοµε΄νως, νε΄ους κοινου΄ς κανο΄νες µε τους οποι΄ους να βελτιω
΄ ν αρχω
΄ ν να εκτελου΄ν το τµη΄µα της εργασι΄ας που τους αναλογει΄·
εθνικω

ε)

΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας, τα
αναλαµβα΄νοντας πλη΄ρως τον ρο΄λο της προα΄σπισης των οικονοµικω
οποι΄α δεν συµπι΄πτουν κατ’ ανα΄γκην µε τα συµφε΄ροντα των διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν·

ΓΕΩΡΓΙΑ
στ) υποβα΄λλοντας προτα΄σεις υψηλο΄τερων σταθερω΄ν ποσοστω΄ν διο΄ρθωσης για τις αδυναµι΄ες του συστη΄µατος·
ζ)

αναλαµβα΄νοντας την απαιτου΄µενη δρα΄ση για να διασφαλι΄σει την εφαρµογη΄ του SIGC σε ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη·

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
η)

΄ ντας µελε΄τη για την διοικητικη΄ ικανο΄τητα το΄σο των παλαιω
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν καθω
΄ ς και των νε΄ων
εκπονω
΄ ρες και τις περιφε΄ρειες µε σχετικα΄ ασθενη΄ διοικητικη΄
και αυξα΄νοντας τη συχνο΄τητα των ελε΄γχων στις χω
δια΄ρθρωση·

θ)

΄ νοντας σηµαντικα΄ τα ο΄ργανα ελε΄γχου ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της συµπληρωµατιβελτιω
κο΄τητας και τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τις επιχορηγη΄σεις·

ι)

΄ ντας πλη΄ρως το δικαι΄ωµα πραγµατοποι΄ησης επιτο΄πιων ελε΄γχων και εφαρµογη΄ς δηµοσιονοµικω
΄ν
ασκω
διορθω΄σεων ΄εναντι των κρατω΄ν µελω΄ν·»

23. εκτιµα΄ ο΄τι, ως µε΄θοδος διαχει΄ρισης, η επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση ει΄ναι κατα΄λληλη για την υλοποι΄ηση των
΄ ν στους δυ΄ο βασικου΄ς δηµοσιονοµικου΄ς τοµει΄ς, τη γεωργι΄α και τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, οι
κοινοτικω΄ν πολιτικω
΄ σεων υποοποι΄οι χαρακτηρι΄ζονται απο΄ υψηλο΄ αριθµο΄ δικαιου΄χων και µεγα΄λα χρηµατικα΄ ποσα΄ (77,6 % των πιστω
΄ σεων στον προϋπολογισµο΄ του 2002)· υπογραµµι΄ζει πα΄ντως ο΄τι η ορθη΄ υλοποι΄ηση των πολιτικω
΄ ν αυτω΄ν
χρεω
προϋποθε΄τει ο΄τι η Επιτροπη΄ και οι εθνικε΄ς αρχε΄ς θα εκτελου΄ν τα αντι΄στοιχα καθη΄κοντα΄ τους·
Έλεγχος και επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση
24. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τις πρωτοβουλι΄ες που ανε΄λαβε η Επιτροπη΄ µε σκοπο΄ τον συντονισµο΄
΄ ς και τις µεθο΄δους που αποσκοπου΄ν στη δηµιουργι΄α µιας
και την εναρµο΄νιση των προγραµµα΄των ελε΄γχου καθω
ολοκληρωµε΄νης ΄εννοιας ελε΄γχου·
΄ νει το ενδιαφε΄ρον του για την ανα΄πτυξη της πρωτοβουλι΄ας αυτη΄ς και επιθυµει΄ να ενηµερω
΄ νεται
25. εκδηλω
τακτικα΄ σχετικα΄ µε τη σηµειου΄µενη προ΄οδο, τις επιφυλα΄ξεις οι οποι΄ες θα ΄εχουν διατυπωθει΄, τα εµπο΄δια που θα
΄εχουν παραµερισθει΄ και το χρονοδια΄γραµµα µελλοντικω
΄ ν δρα΄σεων στην ΄εκθεση παρακολου΄θησης της Επιτροπη΄ς·

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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26. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την βασικη΄ ιδε΄α η οποι΄α ενυπα΄ρχει στα λεγο΄µενα «συµβο΄λαια εµπιστοσυ΄νης»· κατανοει΄ την περιορισµε΄νη σχετικη΄ πληροφο΄ρηση, δεδοµε΄νου ο΄τι το πιλοτικο΄ αυτο΄ προ΄γραµµα βρι΄σκεται
΄ νεται επακριβω
΄ ς σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας
στο αρχικο΄ του στα΄διο, επιθυµει΄ ο΄µως να ενηµερω
΄ ς και µε τα εγκρινο΄µενα µε΄τρα για την προω΄θηση της υπογραφη΄ς των συµβολαι΄ων αυτω
΄ ν παρα΄ τον
αυτη΄ς καθω
΄ νει µε ιδιαι΄τερη ευχαρι΄στηση την προ΄θεση της Αυστρι΄ας και της ∆ανι΄ας να
προαιρετικο΄ τους χαρακτη΄ρα· σηµειω
εφαρµο΄σουν το µε΄τρο αυτο΄ και καλει΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη να ακολουθη΄σουν το παρα΄δειγµα΄ τους·
27. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του λο΄γω της ΄ελλειψης συµβολαι΄ων εµπιστοσυ΄νης στο πλαι΄σιο του Ευρωπαϊκου΄
Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου µε τα κρα΄τη µε΄λη (1)·
28. υποστηρι΄ζει την α΄ποψη ο΄τι το΄σο τα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να καταβα΄λουν προσπα΄θειες
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τα προγρα΄µµατα που υπο΄κεινται
για τη χα΄ραξη ενιαι΄ας στρατηγικη΄ς για τον ΄ελεγχο των λογαριασµω
στην επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση· επιδοκιµα΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, τις προσπα΄θειες που ΄εχουν καταβληθει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄ και ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη για την καθιε΄ρωση των συµβολαι΄ων εµπιστοσυ΄νης· υποστηρι΄ζει την α΄ποψη
ο΄τι, παρα΄λληλα µε τις προσπα΄θειες αυτε΄ς, θα πρε΄πει να θεσπιστει΄ µια βα΄σιµη διαδικασι΄α δη΄λωσης αξιοπιστι΄ας που
΄ ν για τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α στα κρα΄τη µε΄λη και
θα εκτυλισσο΄ταν σε ετη΄σια βα΄ση σε επι΄πεδο των αρµοδι΄ων αρχω
το αποτε΄λεσµα΄ της θα εξεταζο΄ταν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο· λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη αντιτι΄θενται στο
σχε΄διο µιας τε΄τοιου ει΄δους ετη΄σιας δη΄λωσης αξιοπιστι΄ας που ει΄χε προταθει΄ για πρω΄τη φορα΄ απο΄ την Επιτροπη΄,
στις 7 Οκτωβρι΄ου 2002, κατα΄ τη συνεδρι΄αση µε τους αρµο΄διους υπουργου΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν· επικρι΄νει,
ωστο΄σο, την προφανη΄ απροθυµι΄α της Επιτροπη΄ς να προωθη΄σει ενεργα΄ τις προτα΄σεις αυτε΄ς στο πλαι΄σιο της
επιτροπολογι΄ας·
΄ οφειλο΄µενων εσο΄δων
Επιστροφη
΄ νει, βα΄σει των απαντη΄σεων της Επιτροπη΄ς (2), τον υφιστα΄µενο αποσπασµατικο΄ χαρακτη΄ρα σε
29. διαπιστω
µεγα΄λο βαθµο΄ ο΄σον αφορα΄ την επιστροφη΄ µη οφειλο΄µενων ποσω΄ν·
30.

΄ ς και τον βαθµο΄ εφαρµογη΄ς της·
επιθυµει΄ να γνωρι΄ζει τα κριτη΄ρια εναρµο΄νισης της διαχει΄ρισης αυτη΄ς καθω

31. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, στην ΄εκθεση παρακολου΄θησης που θα συντα΄ξει, να υποβα΄λει πλη΄ρες πλαι΄σιο το
΄ νεται περιοδικω
΄ ς και το οποι΄ο θα περιε΄χει επαρκει΄ς πληροοποι΄ο θα επιτρε΄πει οµοιογενει΄ς συγκρι΄σεις, θα ενηµερω
φορι΄ες σχετικα΄ µε τις εκκρεµου΄σες ποσο΄τητες, τον αριθµο΄ των θεµα΄των που ΄εχουν επιλυθει΄ και των υπο΄ επι΄λυση
΄ ς και τον βαθµο΄ αποτελεσµατικο΄τητας καθεµια΄ς απο΄ τις µονα΄δες ει΄σπραξης·
θεµα΄των καθω
΄θµιση της Επιτροπη
΄ς
Η µεταρρυ
Γενικα΄ θε΄µατα
32. επισηµαι΄νει ο΄τι η προ΄οδος που ΄εχει συντελεστει΄ στην εφαρµογη΄ των διαφο΄ρων δρα΄σεων της Λευκη΄ς
΄ νει ο΄τι, παρα΄ την προ΄οδο αυτη΄, παρατηρου΄νται καθυστερη΄σεις και δυσχε΄ρειες που
Βι΄βλου ει΄ναι α΄νιση· διαπιστω
θα πρε΄πει ξεπερασθου΄ν σε αρκετου΄ς τοµει΄ς·
33. επισηµαι΄νει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, της 10ης Φεβρουαρι΄ου, σχετικα΄ µε την εκπλη΄ρωση της εντολη΄ς για µεταρρυ΄θµιση: ΄εκθεση προο΄δου και µε΄τρα που προ΄κειται να υλοποιηθου΄ν το 2004 (COM(2004)93)·
΄ ν µε΄τρων σηµατοδοτει΄ µεν την ολοκλη΄ρωση της νοµοθεαναγνωρι΄ζει ο΄τι η ΄εγκριση και των 98 µεταρρυθµιστικω
τικη΄ς φα΄σης, αλλα΄ πρε΄πει να διατηρηθει΄ η µεταρρυθµιστικη΄ ορµη΄ προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η πλη΄ρης εφαρµογη΄·
34. υπενθυµι΄ζει ο΄τι προε΄χει να σηµειωθει΄ συ΄ντοµα προ΄οδος στον τοµε΄α της «διοικητικη΄ς νοοτροπι΄ας» και ο΄τι
για το σκοπο΄ αυτο΄ θα πρε΄πει να καταβληθει΄ κα΄θε προσπα΄θεια προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η βε΄λτιστη λειτουργι΄α
του συστη΄µατος που αφορα΄ τον κατ’ ανα΄θεση διατα΄κτη· θεωρει΄ ο΄τι απαιτου΄νται περαιτε΄ρω προσπα΄θειες προκειµε΄νου να υπα΄ρξει η αναγκαι΄α εξε΄λιξη στη νοοτροπι΄α ο΄σον αφορα΄ το αι΄σθηµα ευθυ΄νης του προσωπικου΄, κατα΄
΄ στε κα΄θε µο΄νιµος η΄ α΄λλος υπα΄λληλος, ανεξα΄ρτητα απο΄ τη θε΄ση του στην ιεραρχι΄α να αισθα΄νεται ο΄τι
τρο΄πον ω
΄ ν για την
συµµετε΄χει και συµπρα΄ττει στο απο΄ κοινου΄ ΄εργο· αναµε΄νει απο΄ τα στελε΄χη να µη φεισθου΄ν προσπαθειω
επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄·
35. επιµε΄νει στην α΄ποψη ο΄τι εξακολουθου΄ν να απαιτου΄νται προσπα΄θειες προκειµε΄νου να βελτιστοποιηθει΄ η
µεταρρυ΄θµιση το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν στον τοµε΄α της διαχει΄ρισης των ανθρωπι΄νων πο΄ρων (εντοπισµο΄ς των
΄ ν», ανακατανοµη΄ των πο΄ρων ω΄στε να διατεθου΄ν σε πρωταρπροτεραιοτη΄των, συµπεριλαµβανοµε΄νων των «αρνητικω
΄ ν και των κατα΄λληλων δρα΄σεων κατα΄ρτισης για να καλυφθου΄ν τα «ελλει΄µχικε΄ς δρα΄σεις, αξιολο΄γηση των αναγκω
µατα δεξιοτη΄των», κυρι΄ως στους τοµει΄ς της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης, του ελε΄γχου και του λογιστικου΄ ελε΄γχου) και της εφαρµογη΄ς των 24 προτυ΄πων ελε΄γχου· αναµε΄νει ο΄τι στις προσεχει΄ς ετη΄σιες εκθε΄σεις δραστηριοτη΄των
θα διαφαι΄νεται πλε΄ον η προ΄οδος αυτη΄·
(1) Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα 1, απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω΄τηση αριθ. 92 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).
(2) Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα 1, παρα΄ρτηµα στην απα΄ντηση 19, σελ. 120-121 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).

30.4.2004

30.4.2004
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36. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τα µε΄τρα που ΄ελαβε η Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να διασφαλι΄σει περαιτε΄ρω
προ΄οδο στον τοµε΄α της εναρµο΄νισης των προϋποθε΄σεων υπο΄ τις οποι΄ες οι γενικοι΄ διευθυντε΄ς διατυπω΄νουν επιφυλα΄ξεις στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ τους· ελπι΄ζει ο΄τι τα µε΄τρα αυτα΄ θα τεθου΄ν σε ισχυ΄ κατα΄ τη προσεχη΄ εκπο΄νηση των
΄ ν επιφυλα΄ξεων και να
ετη΄σιων εκθε΄σεων προκειµε΄νου να χρησιµευ΄σουν για την αξιολο΄γηση των διατυπωθεισω
καταστη΄σουν ευχερε΄στερο τον εντοπισµο΄ των διορθωτικω΄ν µε΄τρων·
37. εκτιµα΄ ο΄τι το τµη΄µα της µεταρρυ΄θµισης που συνδε΄εται µε την τροποποι΄ηση του Κανονισµου΄ Υπηρεσιακη΄ς
των Υπαλλη΄λων ει΄ναι επι΄σης σηµαντικο΄ διο΄τι προ΄κειται για ουσιαστικο΄ µε΄σο το οποι΄ο θα πρε΄πει να συνοδευ΄ει τη
µεταρρυ΄θµιση της διαχει΄ρισης των ανθρω΄πινων πο΄ρων· αναµε΄νει, κατα΄ συνε΄πεια, απο΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη
την σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση του Κοινοβουλι΄ου·
΄ ν»·
38. επιδοκιµα΄ζει τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς για την καθιε΄ρωση ολοκληρωµε΄νου «δο΄γµατος καταγγελιω
επισηµαι΄νει ο΄τι ΄ενα τε΄τοιο δο΄γµα ει΄ναι πραγµατικα΄ αποτελεσµατικο΄ µο΄νο αν ει΄ναι εν γνω΄σει των υπαλλη΄λων·
ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι οι υπα΄λληλοι θα ΄εχουν ελευ΄θερη προ΄σβαση στην πληροφορι΄α αυτη΄·

Αποκεντρωµε΄νος δηµοσιονοµικο΄ς ε΄λεγχος και αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων
39. αναγνωρι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ κατε΄βαλε σηµαντικε΄ς προσπα΄θειες για να διασφαλι΄σει τη µετα΄βαση απο΄ ΄ενα
κεντρικα΄ οργανωµε΄νο συ΄στηµα ελε΄γχου προς ΄ενα αποκεντρωµε΄νο συ΄στηµα (η΄τοι σε ΄ενα συ΄στηµα εσωτερικου΄
ελε΄γχου της διοι΄κησης), πρα΄γµα που ει΄χε, µεταξυ΄ α΄λλων, ως αποτε΄λεσµα να µεταφερθου΄ν πα΄νω απο΄ 200 θε΄σεις
απο΄ τη Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση ∆ηµοσιονοµικου΄ Ελε΄γχου, ορισµε΄νες απο΄ τις οποι΄ες πη΄γαν σε α΄λλες γενικε΄ς διευθυ΄νσεις
για να ενισχυ΄σουν το εσωτερικο΄ τους συ΄στηµα ελε΄γχου, ενω΄ οι υπο΄λοιπες προορι΄σθηκαν για την α΄σκηση των νε΄ων
καθηκο΄ντων εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου·
40. υπενθυµι΄ζει ο΄τι βασικο΄ στοιχει΄ο κα΄θε συζη΄τησης σχετικα΄ µε την καταλληλο΄τερη δοµη΄ και µορφη΄ δηµοσιονοµικου΄ ελε΄γχου θα ει΄ναι η εξευ΄ρεση της δε΄ουσας ισορροπι΄ας µεταξυ΄ των απαιτη΄σεων λειτουργικο΄τητας και των
΄ ν δεν συµβαδι΄ζει
απαιτη΄σεων ελε΄γχου· θεωρει΄ ο΄τι η αυστηρη΄ τη΄ρηση των κανο΄νων και των κατευθυντη΄ριων γραµµω
κατ’ ανα΄γκην µε την αποτελεσµατικη΄ επι΄λυση των προβληµα΄των·
΄ ν σφαλ41. θεωρει΄ ο΄τι µια προσπα΄θεια ελε΄γχου που εστια΄ζεται αποκλειστικα΄ και µο΄νον στην αποφυγη΄ τυπικω
µα΄των ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σει προσκο΄µµατα στη βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας, δεδοµε΄νου ο΄τι προσκολλα΄ται υπε΄ρµετρα στις κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις µε τις γνωστε΄ς συνε΄πειες: ΄ελλειψη ευελιξι΄ας και υπερβολικη΄ γραφει΄ δες στοιχει΄ο της οργα΄νωσης του
οκρατι΄α· κρι΄νει, κατα΄ συνε΄πεια, ο΄τι η αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων συνιστα΄ ουσιω
εσωτερικου΄ ελε΄γχου, διο΄τι µο΄νο µε την αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων ει΄ναι δυνατο΄ν να διασφαλισθει΄ ο΄τι το αποτε΄λεσµα του εσωτερικου΄ ελε΄γχου ει΄ναι συ΄µµετρο µε το κο΄στος·
΄ νει ο΄τι τα 24 προ΄τυπα εσωτερικου΄ ελε΄γχου που χρησιµευ΄ουν ως πλαι΄σιο του εσωτερικου΄ ελε΄γχου
42. διαπιστω
στην Επιτροπη΄, τα οποι΄α ενε΄κρινε η Επιτροπη΄ το 2000 και τροποποι΄ησε το 2001, εξακολουθου΄ν να µην εφαρµο΄ζονται πλη΄ρως· παρατηρει΄ ο΄τι, ο΄πως ορι΄ζει το προ΄τυπο αριθ. 11: «Κα΄θε Γ∆ αναλυ΄ει συστηµατικα΄ τους κινδυ΄νους
που αφορου΄ν τις κυ΄ριες δραστηριο΄τητε΄ς της τουλα΄χιστον α΄παξ ετησι΄ως, εκπονει΄ τα δε΄οντα σχε΄δια δρα΄σης για
την αντιµετω΄πιση΄ τους και τοποθετει΄ προσωπικο΄ αρµο΄διο για την εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων αυτω΄ν» (1)·
43. θεωρει΄ ο΄τι, λο΄γω του βασικου΄ ρο΄λου της αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων στον εσωτερικο΄ ΄ελεγχο, η αναφορα΄
΄ ς,
της Επιτροπη΄ς στην εφαρµογη΄ αυτου΄ του προτυ΄που ει΄ναι ανησυχητικη΄ και µη ικανοποιητικη΄ (2)· καλει΄, συνεπω
΄ σει υψηλη΄ προτεραιο΄τητα στην αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων και στα α΄λλα στοιχει΄α του συστη΄την Επιτροπη΄ να δω
µατος εσωτερικου΄ ελε΄γχου· ελπι΄ζει ο΄τι γρη΄γορα θα γενικευθει΄ η εφαρµογη΄ των κανο΄νων εσωτερικου΄ ελε΄γχου (3)·
44. εκφρα΄ζει την αποδοκιµασι΄α του για την ΄ελλειψη λογιστω΄ν στην Επιτροπη΄· επισηµαι΄νει την υψηλη΄ συχνο΄τητα αλλαγη΄ς διατακτω΄ν κατα΄ το 2002·

Η µεταρρυ΄θµιση του λογιστικου΄ συστη΄µατος
45. το µελλοντικο΄ λογιστικο΄ συ΄στηµα θα πρε΄πει να προσφε΄ρει πλη΄ρη ικανο΄τητα λογιστικη΄ς καταγραφη΄ς στη
βα΄ση της αυτοτε΄λειας των χρη΄σεων, αξιοπιστι΄α στοιχει΄ων και ασφαλη΄ προ΄σβαση·
(1) http://europa.eu.int/comm/commissioners/schreyer/Reform/SEC%20_2001_2037_Internal_Control_
Standards_en.pdf
΄ θηκε γενικα΄ ει΄ναι φανερο΄ ο΄τι οι Γ∆ και οι υπηρεσι΄ες κατα΄ κα΄ποιον
(2) «Επιπροσθε΄τως, απο΄ την περιορισµε΄νη προ΄οδο που σηµειω
τρο΄πο δεν διαθε΄τουν πλη΄ρως ενσωµατωµε΄νο περιβα΄λλον διαχει΄ρισης κινδυ΄νου.» (COM(2003)391, σηµει΄ο 3.2.).
(3) Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα ΙΙ, απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω΄τηση αριθ. 1 (ΡΕ 328.732/τελ. 2).
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46. υπογραµµι΄ζει ο΄τι ΄ενα απο΄ τα ζητη΄µατα που τι΄θενται ει΄ναι να γι΄νει σαφε΄ς εα΄ν η Επιτροπη΄ οφει΄λει να
υιοθετη΄σει ριζοσπαστικη΄ στα΄ση και να εφαρµο΄σει α΄µεσα πλη΄ρως λειτουργικο΄ ενιαι΄ο συ΄στηµα η΄ να προτιµηθει΄
σταδιακη΄ µετα΄βαση προς το νε΄ο συ΄στηµα µε΄σω µιας µεταβατικη΄ς φα΄σης κατα΄ την οποι΄α θα λαµβα΄νονται υπο΄ψη
οι ανα΄γκες των τοπικω΄ν συστηµα΄των·
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ προτιµα΄ την τελευται΄α αυτη΄ µε΄θοδο την οποι΄α θεωρει΄ ασφαλε΄στερη και επι΄σης
47. σηµειω
διο΄τι εκτιµα΄ ο΄τι µι΄α περι΄οδος επικυ΄ρωσης σε µεγα΄λη κλι΄µακα ει΄ναι απαραι΄τητη πριν τα τοπικα΄ συστη΄µατα συνδεθου΄ν µε το κεντρικο΄ συ΄στηµα·
΄ νει τα εξη΄ς βη΄µατα προο΄δου στην εφαρµογη΄ των πρω
΄ των µεταρρυθµιστικω
΄ ν φα΄σεων κατα΄
48. διαπιστω
το 2003:
α)

΄ν
καθορισµο΄ς λογιστικω΄ν προδιαγραφω

β)

τεκµηρι΄ωση για τις απαιτη΄σεις των χρηστω΄ν

γ)

καθορισµο΄ς λογιστικω΄ν πρα΄ξεων

δ)

πι΄νακας λογιστικω΄ν εγγραφω΄ν για την κωδικοποι΄ηση ο΄λων των δοσοληψιω΄ν

ε)

λογιστικο΄ εγχειρι΄διο οδηγιω΄ν

49. λαµβα΄νει γνω΄ση της µελε΄της σκοπιµο΄τητας που πραγµατοποι΄ησε η Price Waterhouse Coopers για το
΄ ν της για την επιτυχη΄ ολοκλη΄ρωση του σχεδι΄ου·
σχε΄διο MAS της Επιτροπη΄ς και των κυριο΄τερων συστα΄σεω
50. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς στηρι΄ζεται σε ΄ενα διττο΄ συ΄στηµα που συνδυα΄ζει τη λογιστικη΄ της αυτοτε΄λειας των χρη΄σεων σε ο΄,τι αφορα΄ τη γενικη΄ δηµοσιονοµικη΄ λογιστικη΄, µε µια ταµιακη΄ λογιστικη΄
΄ νει ο΄τι το εν λο΄γω συ΄στηµα δηµοσι΄ων λογιστικω΄ν
σε ο΄,τι αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄· σηµειω
µε εκει΄νο που
µεθο΄δων ει΄ναι συ΄µφωνο προς τις απαιτη΄σεις της ∆ιεθνου΄ς Οµοσπονδι΄ας Λογιστω΄ν και ει΄ναι ΄διο
ι
εφαρµο΄ζουν τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη· επισηµαι΄νει πα΄ντως ο΄τι το συ΄στηµα αυτο΄ απαιτει΄ συνεχη΄ συµφιλι΄ωση
µεταξυ΄ στοιχει΄ων εφαρµογη΄ς προϋπολογισµου΄ και αποτελεσµα΄των·
΄ νει ο΄τι αυτο΄ το «διττο΄» συ΄στηµα επιτρε΄πει τη χρη΄ση διπλογραφικου΄ λογιστικου΄ συστη΄µατος για τη
51. σηµειω
γενικη΄ λογιστικη΄, ενω΄ διατηρου΄νται οι µοναδικε΄ς λογιστικε΄ς εγγραφε΄ς που χρησιµοποιει΄ η αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄ αρχη΄ προκειµε΄νου να επαληθευ΄εται η πορει΄α εφαρµογη΄ς του προϋπολογισµου΄·
52. εκτιµα΄ τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς να τηρη΄σει το χρονοδια΄γραµµα που ΄εχει ορι΄σει η ισχυ΄ουσα νοµοθε΄ ν κρατω΄ν
σι΄α, αναγνωρι΄ζοντας ταυτοχρο΄νως ο΄τι ει΄ναι υπερβολικα΄ πιεστικο΄ εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη η εµπειρι΄α πολλω
΄ ν· προτει΄νει, κατα΄ συνε΄πεια, την ανα΄µελω΄ν απο΄ µια ανα΄λογη διεργασι΄α εκσυγχρονισµου΄ των δηµοσι΄ων λογιστικω
΄ τα απα ο΄λα στην εξα΄λειψη κα΄θε σηµαντικη΄ς
γκη εφαρµογη΄ς µιας σταδιακη΄ς µεταρρυ΄θµισης, που θα εστιασθει΄ πρω
αδυναµι΄ας σε επι΄πεδο ασφαλει΄ας και κα΄θε λογιστικη΄ ανακολουθι΄α, και που δευ΄τερον θα διασφαλι΄σει την παρουσι΄αση των αποτελεσµα΄των του 2005 στη βα΄ση της αυτοτε΄λειας των χρη΄σεων ενω΄, τε΄λος, θα δηµιουργη΄σει συνεκτικο΄ και ενοποιηµε΄νο συ΄στηµα για την υποστη΄ριξη της νε΄ας δοµη΄ς·
53. θεωρει΄ ο΄τι ο΄λα τα ο΄ργανα της ΕΕ και οι αποκεντρωµε΄νοι οργανισµοι΄ πρε΄πει να µεριµνη΄σουν ω΄στε να
διαθε΄τουν επι΄σης λογιστικα΄ συστη΄µατα συµβατα΄ µε το νε΄ο πλαι΄σιο και θεµελιωµε΄να σε ανα΄λογες βασικε΄ς αρχε΄ς
και προδιαγραφε΄ς, ο΄πως ορι΄ζει ο ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς·
΄ ν της Επιτροπη΄ς (stakeholders) ει΄ναι
54. θεωρει΄ ο΄τι η πλη΄ρης συνεργασι΄α και δε΄σµευση ο΄λων των υπηρεσιω
΄ δους σηµασι΄ας για την επιτυχι΄α του ΜΑS· οµοι΄ως, αναµε΄νει απο΄ τη Γ∆ Προϋπολογισµου΄ ο΄τι θα λα΄βει ο΄σο
θεµελιω
το δυνατο΄ν περισσο΄τερο υπο΄ψη της τις ανα΄γκες των χρηστω΄ν·
55. τονι΄ζει τον υψηλο΄ βαθµο΄ προτεραιο΄τητας που το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο δι΄δει στην οµοιοµορφι΄α των
δεδοµε΄νων του νε΄ου συστη΄µατος και ειδικο΄τερα στη δηµιουργι΄α ενο΄ς κεντρικου΄ µητρω΄ου αποδει΄ξεων πληρωµω΄ν
και µιας τρα΄πεζας δεδοµε΄νων που θα αφορα΄ τους εργολα΄βους και που θα προσφε΄ρουν πλη΄ρεις, ακριβει΄ς και
λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις συµβατικε΄ς σχε΄σεις των οργα΄νων·
56. τονι΄ζει την προθεσµι΄α του 2005 για την ολοκλη΄ρωση της διασυ΄νδεσης των τοπικω΄ν συστηµα΄των µε τα
κεντρικο΄, µετα΄ την οποι΄α τα στοιχει΄α που θα διαβιβα΄ζονται απο΄ µη εγκεκριµε΄να συστη΄µατα δεν θα αναγνωρι΄ζονται· ζητει΄ εγγυη΄σεις ο΄τι η προθεσµι΄α αυτη΄ θα τηρηθει΄ απο΄ ο΄λες ανεξαιρε΄τως τις υπηρεσι΄ες·
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C 104 E/649
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

57. αναγνωρι΄ζει ο΄τι η επιλογη΄ 3, ο΄πως παρουσια΄ζεται στην προαναφερθει΄σα Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για το
MAS, αντιπροσωπευ΄ει τη µο΄νη ρεαλιστικη΄, αν και ενδια΄µεση, λυ΄ση για την µε΄χρι την 1η Ιανουαρι΄ου 2005 επι΄΄ ν στο΄χων εν ο΄ψει ενο΄ς συ΄γχρονου λογιστικου΄ συστη΄µατος θεµελιωµε΄νου στην αρχη΄ της αυτοτευξη των βασικω
΄ ν κλα΄δων· τονι΄ζει ο΄τι η
τε΄λειας των χρη΄σεων και ανταποκρινο΄µενου στις τοµεακε΄ς ανα΄γκες των επιχειρησιακω
προθεσµι΄α του 2005, ως οριζο΄µενη απο΄ τον ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ και αποτελου΄σα εποµε΄νως προτεραιο΄τητα
και για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, δεν αποτελει΄ το τε΄ρµα της µεταρρυθµιστικη΄ς διεργασι΄ας, δεδοµε΄νου ο΄τι το
πληροφοριακο΄ συ΄στηµα που θα υποστηρι΄ζει τη νε΄α λογιστικη΄ δοµη΄ ακο΄µη δεν θα ΄εχει εγκατασταθει΄ προκειµε΄νου
να επιτευχθει΄ ο στο΄χος του πλη΄ρως ολοκληρωµε΄νου συστη΄µατος (ε΄τσι ο΄πως ορι΄ζεται στην επιλογη΄ 2)·
58. υπενθυµι΄ζει την ιδιο΄τητα του παρατηρητη΄ που, στο πλαι΄σιο του σχεδι΄ου ΜΑS, ΄εχουν το΄σο η Υπηρεσι΄α
Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου ο΄σο και το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο σε ο΄,τι αφορα΄ την Επιτροπη΄ Λογι΄ ν Προδιαγραφω
΄ ν και την Οµα΄δα Επι΄βλεψης Σχεδι΄ου και τονι΄ζει το καθη΄κον τους να παρακολουθη΄σουν απο΄
στικω
κοντα΄ την πορει΄α προο΄δου της µεταρρυ΄θµισης και να προσφε΄ρουν εποικοδοµητικε΄ς και ΄εγκαιρες συµβουλε΄ς
΄ ς επι΄σης και να απευθυ΄νουν, ο΄ποτε χρεια΄ζεται, ΄εγκαιρα ση΄µατα συναγερµου΄ τα οποι΄α οι υπευ΄θυνοι του
καθω
σχεδι΄ου θα πρε΄πει να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τους κατα΄ την εφαρµογη΄ των διαφο΄ρων φα΄σεων·
΄ τη µεταρρυ
΄θµιση
Οι δοµε΄ς ελε΄γχου µετα
Γενικα΄ θε΄µατα
59. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η διοικητικη΄ µεταρρυ΄θµιση υπη΄ρξε ΄ενας απο΄ τους βασικου΄ς στο΄χους της σηµερινη΄ς Επιτροπη΄ς, ο΄τι η Λευκη΄ Βι΄βλος «Μεταρρυ΄θµιση της Επιτροπη΄ς» ενεκρι΄θη την 1η Μαρτι΄ου 2000 και ο΄τι η Επιτροπη΄
δεσµευ΄τηκε να θε΄σει σε εφαρµογη΄ ΄ενα φιλο΄δοξο προ΄γραµµα µε σκοπο΄ την ενι΄σχυση της ανεξαρτησι΄ας, της υπευθυνο΄τητας, της αποτελεσµατικο΄τητας, της διαφα΄νειας και της εφαρµογη΄ς υψηλου΄ επιπε΄δου υπευθυνο΄τητας· επισηµαι΄νει ο΄τι ΄εγιναν πολλα΄ σηµαντικα΄ και απαραι΄τητα βη΄µατα στη σωστη΄ κατευ΄θυνση και ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να
΄ στε να παραµερισθου΄ν τα ενδεχο΄µενα εµπο΄δια της µεταρρυ΄θµισης·
συνεχισθει΄ η προσπα΄θεια ω
΄ νουν
60. υποστηρι΄ζει ο΄τι οι γενικοι΄ ο΄ροι των συµβα΄σεων µε τα ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα πρε΄πει να υποχρεω
΄ ν θε΄σεων εντο΄ς
την αναθε΄τουσα αρχη΄ να συνεργα΄ζεται πλη΄ρως, διευκρινι΄ζοντας την τελικη΄ ιδιοκτησι΄α σηµαντικω
της εν λο΄γω επιχει΄ρησης στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α υπα΄ρχουν βα΄σιµοι λο΄γοι να εκφραστου΄ν υπο΄νοιες για
πιθανη΄ συ΄γκρουση συµφερο΄ντων·
΄ θησαν στην Eurostat προκυ΄πτει ο΄τι πρε΄πει
61. επισηµαι΄νει ο΄τι απο΄ την εξε΄ταση των προβληµα΄των που διεπιστω
΄ ν·
να υπα΄ρχουν εγγυη΄σεις ΄εναντι της απο΄κρυψης κρι΄σιµων πληροφοριω
62. επισηµαι΄νει ο΄τι η δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση και οι δοµε΄ς ελε΄γχου περιλαµβα΄νουν ση΄µερα τα εξη΄ς σηµαντικα΄ στοιχει΄α οργα΄νωσης:
α)

Γενικου΄ς ∆ιευθυντε΄ς ως εντεταλµε΄νους διατα΄κτες πληρωµω΄ν·

β)

υπηρεσι΄α εσωτερικου΄ ελε΄γχου·

γ)

επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των ελε΄γχων·

δ)

αρµοδιο΄τητες εσωτερικου΄ ελε΄γχου (επι΄πεδο Γ∆)·

ε)

διατα΄κτη·

΄ ν·
στ) κεντρικη΄ οικονοµικη΄ υπηρεσι΄α στην Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Προϋπολογισµω
΄ ρησης των υφιστα΄µενων σχε΄σεων
63. εκτιµα΄ ο΄τι η περι΄πτωση της Eurostat υπογρα΄µµισε την ανα΄γκη αναθεω
µεταξυ΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων και µεταξυ΄ των Επιτρο΄πων σε ατοµικο΄ επι΄πεδο και της Επιτροπη΄ς στο συ΄νολο΄
΄ στε να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι σηµειω
΄ νεται προ΄οδος ο΄χι
της, πε΄ραν της λειτουργι΄ας της αλυσι΄δας υπευθυνοτη΄των, ω
µο΄νο στο επι΄πεδο της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης, αλλα΄ και της διαχειριστικη΄ς δια΄ρθρωσης της Επιτροπη΄ς·
64. εµµε΄νει στη δη΄λωση που περιε΄χεται στην παρα΄γραφο 1 του ψηφι΄σµατο΄ς του της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003
σχετικα΄ µε την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς για την αξιολο΄γηση των δραστηριοτη΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF) (1), στην οποι΄α επισηµαι΄νει ο΄τι η΄ταν σφα΄λµα οι αρµοδιο΄τητες για την κατα΄ρτιση
΄ ν και την καταπολε΄µηση της απα΄της να συγκεντρωθου΄ν στα χε΄ρια
του προϋπολογισµου΄, την τη΄ρηση λογαριασµω
ενο΄ς Επιτρο΄που, διο΄τι του΄το συνεπα΄γεται αναµφισβη΄τητα συ΄γκρουση συµφερο΄ντων· εµµε΄νει στο πιεστικο΄ αι΄τηµα΄
του, να αποφευχθει΄ µελλοντικα΄ παρο΄µοια συ΄γκρουση συµφερο΄ντων· καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει µε΄τρα για τον
΄ ν και τον δηµοσιοδιαχωρισµο΄ των αρµοδιοτη΄των των Επιτρο΄πων ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση των προϋπολογισµω
νοµικο΄ ΄ελεγχο·
(1) P5_TA(2003)0551.
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΄ σεις και τα συµπερα΄σµατα σχετικα΄ µε την
65. υπογραµµι΄ζει την πολιτικη΄ σηµασι΄α που αποδι΄δει στις διαπιστω
Eurostat, στο ψη΄φισµα΄ του της 29ης Ιανουαρι΄ου 2004 (1) ως προς τη συνε΄χιση της χορη΄γησης απαλλαγη΄ς για το
΄ νει ο΄τι
2001, ο΄σον αφορα΄ τη διευκρι΄νιση των ευθυνω΄ν για ζητη΄µατα που σχετι΄ζονται µε την Eurostat και διαπιστω
΄ ν αρχω
΄ ν, εκ µε΄ρους της OLAF, των παρατυπιω
΄ ν της Eurostat συνιστα΄
η παρουσι΄αση ενω΄πιον των δικαστικω
επαγρυ΄πνηση για την περι΄πτωση κατα΄ τη οποι΄α θα η΄ταν σκο΄πιµο να ζητει΄ται η ανα΄ληψη πολιτικη΄ς ευθυ΄νης απο΄
΄ ν διαδικασιω
΄ ν·
τους αρµο΄διους επιτρο΄πους, σε συνα΄ρτηση µε την εξε΄λιξη των διεξαγο΄µενων δικαστικω
Οι Γενικοι΄ ∆ιευθυντε΄ς ως εντεταλµε΄νοι διατα΄κτες πληρωµω΄ν
66. ελπι΄ζει ο΄τι η αποτελεσµατικο΄τητα, η διαφα΄νεια και η λογοδοσι΄α βελτιω΄νονται µε την καθιε΄ρωση ενο΄ς
συστη΄µατος το οποι΄ο απαιτει΄ απο΄ τον κα΄θε Γενικο΄ ∆ιευθυντη΄ η΄ επικεφαλη΄ς υπηρεσι΄ας της υποβολη΄ς ετη΄σιας
΄εκθεσης δραστηριοτη΄των συνοδευο΄µενης απο΄ δη΄λωση σχετικη΄ µε τον βαθµο΄ εµπιστοσυ΄νης ο΄σον αφορα΄ την αποτελεσµατικο΄τητα των ελε΄γχων του τµη΄µατο΄ς του σε βαθµο΄ που οι εκθε΄σεις αυτε΄ς αποτελου΄ν πλε΄ον ουσιαστικο΄
εργαλει΄ο για την ετη΄σια αξιολο΄γηση του προϋπολογισµου΄ εκ µε΄ρους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
΄ σει στην παρα΄γραφο 20 του προανα67. εµµε΄νει στα αιτη΄µατα και τις συστα΄σεις του που ΄εχει η΄δη διατυπω
φερθε΄ντος ψηφι΄σµατο΄ς του της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε την προ΄βλεψη, στο πλαι΄σιο του δηµοσιονοµι΄ ν ∆ιευθυντω΄ν υπο΄ την ιδιο΄τητα΄ τους ως διατακτω
΄ ν,
κου΄ κανονισµου΄, για ουσιαστικο΄τερους ελε΄γχους των Γενικω
για την προ΄ληψη κα΄θε κατα΄χρησης εξουσι΄ας, την ΄εστω και δειγµατοληπτικη΄ επαλη΄θευση εκ µε΄ρους του υπολο΄γου
της Επιτροπη΄ς των στοιχει΄ων που του διαβιβα΄ζουν οι διατα΄κτες και τη µεταβι΄βαση των λεγο΄µενων εσωτερικω΄ν
΄ ν αρµοδιοτη΄των των γενικω
΄ ν διευθυ΄νσεων ο΄χι µο΄νο στους γενικου΄ς διευθυντε΄ς αλλα΄ και στους εσωτεριελεγκτικω
κου΄ς ελεγκτε΄ς·
68. εκφρα΄ζει ρητω΄ς τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ικανοποι΄ησε το αι΄τηµα΄ του που ει΄χε
διατυπωθει΄ στην παρα΄γραφο 21 του προαναφερθε΄ντος ψηφι΄σµατο΄ς του της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε
την υποβολη΄ των αναγκαι΄ων νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων για την τροποποι΄ηση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ και
΄ ν εκτελεστικω
΄ ν του διατα΄ξεων·
των σχετικω
69. εκτιµα΄ ο΄τι κα΄θε Επι΄τροπος ει΄ναι υπο΄λογος για τις υπηρεσι΄ες που λειτουργου΄ν στον τοµε΄α της αρµοδιο΄τη΄ στε οι στο΄χοι των υπηρεσιω
΄ ν αυτω΄ν να επιτυγχα΄νονται µε πλη΄ρη σεβασµο΄ των
τα΄ς του και πρε΄πει να µεριµνα΄ ω
΄ ν της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·
αρχω
70. αναµε΄νει ο΄τι θα ικανοποιηθει΄ η επιθυµι΄α που εξε΄φρασε στην παρα΄γραφο 30, πρω΄τη παυ΄λα του ψηφι΄σµατο΄ς του της 29ης Ιανουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τη διαρθρωτικη΄ αλλαγη΄ των σχε΄σεων µεταξυ΄ επιτρο΄πων και
΄ ν διευθυντω΄ν·
γενικω
Υπηρεσι΄α εσωτερικου΄ ελε΄γχου
71. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο εσωτερικο΄ς ελεγκτη΄ς ει΄ναι ανεξα΄ρτητος κατα΄ την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων του, ο΄πως
καθορι΄ζεται στον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ (κεφα΄λαιο 8, α΄ρθρο 85)· υπογραµµι΄ζει ο΄τι το α΄ρθρο 85 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ αναφε΄ρεται α΄µεσα στους ΄εγκυρους διεθνει΄ς κανο΄νες και ο΄τι οι κανο΄νες αυτοι΄ αποτελου΄ν
διεθνη΄ σηµει΄α αναφορα΄ς για την επαγγελµατικη΄ πρακτικη΄ του εσωτερικου΄ ελε΄γχου και ΄εχουν καταρτισθει΄ απο΄ το
Ινστιτου΄το Εσωτερικω΄ν Ελεγκτω΄ν (www.theiia.org)·
72.


υπογραµµι΄ζει, ειδικο΄τερα, τα εξη΄ς σηµει΄α αναφορα΄ς (2):
1100 Ανεξαρτησι΄α και αντικειµενικο΄τητα
Η δραστηριο΄τητα του εσωτερικου΄ ελε΄γχου πρε΄πει να ει΄ναι ανεξα΄ρτητη και οι εσωτερικοι΄ ελεγκτε΄ς πρε΄πει να
ει΄ναι αντικειµενικοι΄ κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους



1110 Ανεξαρτησι΄α στο επι΄πεδο της οργα΄νωσης
Ο επικεφαλη΄ς ελεγκτη΄ς πρε΄πει να ει΄ναι υπευ΄θυνος σε οργανωτικο΄ επι΄πεδο το οποι΄ο θα επιτρε΄πει στους
εσωτερικου΄ς ελεγκτε΄ς να ανταποκρι΄νονται στις ευθυ΄νες τους



1110.Α1 ∆εν πρε΄πει να υπα΄ρχουν παρεµβα΄σεις στη δραστηριο΄τητα του εσωτερικου΄ ελε΄γχου ο΄σον αφορα΄ τον
καθορισµο΄ του πεδι΄ου α΄σκηση΄ς του, την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων και την ανακοι΄νωση των αποτελεσµα΄των·

73. εκτιµα΄, ως εκ του΄του, ο΄τι η υπηρεσι΄α εσωτερικου΄ ελε΄γχου πρε΄πει να ει΄ναι στενα΄ συνδεδεµε΄νη µε την
Προεδρι΄α της Επιτροπη΄ς· επισηµαι΄νει ο΄τι ει΄ναι µει΄ζονος σηµασι΄ας να µην υπαχθει΄ η εν λο΄γω υπηρεσι΄α στο ιεραρχικο΄ πλαι΄σιο καµια΄ς επιµε΄ρους Γενικη΄ς ∆ιευ΄θυνσης, προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ αποτελεσµατικο΄ς εσωτερικο΄ς
΄ελεγχος·
(1) P5_TA(2004)0049.
(2) http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=1499
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Επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των ελε΄γχων
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των ελε΄γχων (CSA) σχεδια΄στηκε κατα΄ το «Charter of the
74. διαπιστω
Internal Audit Service of the European Commission» (SEC(2000)1801/2) (1) µε βασικο΄ τοµε΄α ευθυ΄νης την
παρακολου΄θηση των δρα΄σεων που εφαρµο΄ζονται απο΄ τις Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις και τις υπηρεσι΄ες βα΄σει των αναλυ΄΄ ν ελεγκτω
΄ ν·
σεων, των εκτιµη΄σεων και των συστα΄σεων των εσωτερικω΄ν και εξωτερικω
΄ µα των Επιτρο΄πων ω
΄ στε να
75. εκτιµα΄ επι΄σης ο΄τι η Επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των ελε΄γχων επικουρει΄ το Σω
εξασφαλι΄ζεται ο΄τι οι εργασι΄ες της Υπηρεσι΄ας του Εσωτερικου΄ Ελεγκτη΄ λαµβα΄νονται υπο΄ψη απο΄ τις υπηρεσι΄ες της
Επιτροπη΄ς και, στο µε΄τρο αυτο΄, µπορει΄ να προτει΄νει στην Επιτροπη΄ τα κατα΄λληλα µε΄τρα·
76. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α η Επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των ελε΄γχων θε΄τει υπο΄ψιν της Επιτροπη΄ς οποιοδη΄ποτε ενδεχο΄µενο σηµει΄ο τριβη΄ς εµφανι΄ζεται λο΄γω
΄ ν της και επι΄ του οποι΄ου, κατα΄ την α΄ποψη΄ της, η Επιτροπη΄ οφει΄λει να λα΄βει κα΄ποιο µε΄τρο, διαβιβα΄των εργασιω
ζοντας τα πρακτικα΄ των συνεδρια΄σεων της επιτροπη΄ς αυτη΄ς στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α (2)·
77. επισηµαι΄νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για το 2001 (3), δη΄λωνε ο΄τι «η΄ταν αντι΄θετο
προς τους συνη΄θεις κανο΄νες, οι οποι΄οι απαγορευ΄ουν στον προ΄εδρο µιας επιτροπη΄ς ελε΄γχου να λειτουργει΄ στο
επι΄πεδο της οργα΄νωσης µε τρο΄πο που θα µπορου΄σε να προκαλε΄σει συ΄γχυση συµφερο΄ντων» (9.56)· ΄εχει την α΄ποψη
ο΄τι, για τον λο΄γο αυτο΄, θα η΄ταν σκο΄πιµο να διευκρινιστου΄ν οι κανο΄νες λειτουργι΄ας της επιτροπη΄ς αυτη΄ς, εις
΄ στε:
τρο΄πον ω
α)

να µην υπα΄ρχουν συγκρου΄σεις συµφερο΄ντων·

β)

να υπαχθει΄ η γραµµατει΄α της επιτροπη΄ς αυτη΄ς στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α, ο΄πως προτει΄νει και η ΄δια
ι η επιτροπη΄
στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ της και

γ)

να δηµοσιευ΄ονται οι ετη΄σιες εκθε΄σεις συνοδευο΄µενες απο΄ αξιολο΄γηση του βαθµου΄ εφαρµογη΄ς των παρατηρη΄σεων που περιε΄χονται στις εκθε΄σεις ελε΄γχου·

Αρµοδιο΄τητες εσωτερικου΄ ελε΄γχου (στο επι΄πεδο Γ∆)
78. επισηµαι΄νει ο΄τι µολονο΄τι ο δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς προβλε΄πει µο΄νον ΄εναν εσωτερικο΄ ελεγκτη΄, η Επι΄ στε να
τροπη΄ αποφα΄σισε, το 2000, να εκχωρη΄σει Αρµοδιο΄τητες Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου (CAI) στο κα΄θε τµη΄µα, ω
΄ ν κατα΄ την α΄σκηση των νε΄ων
παρε΄χεται υποστη΄ριξη στους Γενικου΄ς ∆ιευθυντε΄ς και στους επικεφαλη΄ς υπηρεσιω
καθηκο΄ντων τους σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση·
΄ σει τους διαυ΄λους πληροφο΄ρησης µεταξυ΄ των κεντρικω
΄ ν και των περιφε79. ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα βελτιω
΄ ν λογιστικω΄ν οργα΄νων καθω
΄ ς και µεταξυ΄ των κεντρικω
΄ ν και περιφερειακω
΄ ν οργα΄νων ελε΄γχου (4)·
ρειακω
80. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε µεταρρυ΄θµιση των κανο΄νων που διε΄πουν τις Αρµοδιο΄τητες Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου µε βα΄ση τον νε΄ο ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄·
81. εκτιµα΄ ο΄τι η µεταρρυ΄θµιση αυτη΄ θα πρε΄πει να εξασφαλι΄σει ευκαµψι΄α και λειτουργικη΄ αυτονοµι΄α στις
σχε΄σεις µεταξυ΄ των Αρµοδιοτη΄των Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου και της Υπηρεσι΄ας Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου ενισχυ΄οντας
ο΄λες τις διασυνδε΄σεις και τις σχε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ την ανακοι΄νωση προς την Επιτροπη΄ του αντιπρο΄εδρου Kinnock σχετικα΄ µε τις προϋποθε΄σεις για την δηµιουργι΄α Αρµοδιο΄τητας Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου σε κα΄θε
υπηρεσι΄α της Επιτροπη΄ς (SEC(2000)1803/3), (5)
Κεντρικη΄ οικονοµικη΄ διευ΄θυνση στην Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Προϋπολογισµω΄ν
΄ν
82. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η µεταρρυ΄θµιση επιµε΄νει ιδιαιτε΄ρως στο θε΄µα της αποκε΄ντρωσης των δηµοσιονοµικω
ελε΄γχων· εκτιµα΄ ο΄τι του΄το δηµιουργει΄ την επει΄γουσα ανα΄γκη να αναπτυχθου΄ν καταλληλο΄τεροι και περισσο΄τερο
επαληθευ΄σιµοι τρο΄ποι κεντρικη΄ς εποπτει΄ας της διαχει΄ρισης των συστηµα΄των ελε΄γχου που λειτουργου΄ν στα δια΄φορα τµη΄µατα· εκτιµα΄ ο΄τι η κεντρικη΄ αυτη΄ εποπτει΄α της διαχει΄ρισης θα πρε΄πει να καταλη΄γει σε επι΄σηµη ΄εκθεση
σχετικα΄ µε την ποιο΄τητα των εσωτερικω΄ν συστηµα΄των ελε΄γχου των τµηµα΄των, η οποι΄α πρε΄πει να δηµοσιευ΄εται,
στην αρχικη΄ της µορφη΄, στο πλαι΄σιο της συνολικη΄ς ΄εκθεσης·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/charter/charter_en.pdf
Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα 1· απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω΄τηση αριθ. 28 (ΡΕ 328.732/τελ.1).
EE C 295 της 28.11.2002, σ. 1.
΄ τηση αριθ. 16 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).
Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/documents/audit_dg_sec1803_en.pdf
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΄ ν υπαλλη΄λων στην Επιτροπη΄
83. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τον µεγα΄λο αριθµο΄ µετακινη΄σεων διοικητικω
και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για τη διερευ΄νηση και την εξα΄λειψη των αιτι΄ων του
προβλη΄µατος αυτου΄ στην οργα΄νωση΄ της·
΄ ν οργα΄νων δηµοσιονοµικου΄
84. εκτιµα΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η απρο΄σκοπτη επικοινωνι΄α µεταξυ΄ των κεντρικω
ελε΄γχου και των οργα΄νων δηµοσιονοµικου΄ ελε΄γχου κα΄θε Γενικη΄ς ∆ιευ΄θυνσης η΄ υπηρεσι΄ας µε σκοπο΄ την επι΄τευξη
της σχε΄σης που εκτιµα΄ται ως η κατα΄λληλη σε θε΄µατα ελε΄γχου·
85. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς ο΄τι το΄σο η Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου
ο΄σο και οι αρµοδιο΄τητες εσωτερικου΄ ελε΄γχου µπορου΄ν να αξιολογου΄ν τα συστη΄µατα ελε΄γχου και τα πορι΄σµατα
των ελε΄γχων και οι ΄ελεγχοι θα διαβιβα΄ζονται στην Κεντρικη΄ ∆ηµοσιονοµικη΄ Υπηρεσι΄α (SFC) και την Υπηρεσι΄α
Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου και θα περιλαµβα΄νονται στην ετη΄σια συνολικη΄ ΄εκθεση (1)·
Υπηρεσι΄α λογιστικη΄ς της Γενικη΄ς ∆ιευ΄θυνσης Προϋπολογισµω΄ν
86. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο υπο΄λογος, συ΄µφωνα µε το εδα΄φιο ε) του α΄ρθρου 61 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄,
΄ ς και, εφο΄σον συντρε΄χει
ει΄ναι αρµο΄διος για τον καθορισµο΄ και την επικυ΄ρωση των λογιστικω΄ν συστηµα΄των καθω
περι΄πτωση, την επικυ΄ρωση των συστηµα΄των που καθορι΄ζονται απο΄ τον διατα΄κτη και προορι΄ζονται για την παροχη΄
΄ ν·
η΄ την αιτιολο΄γηση των λογιστικω΄ν πληροφοριω
΄ νει ο΄τι το α΄ρθρο 61, παρα΄γραφος 2, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ ορι΄ζει ο΄τι για την α΄σκηση
87. σηµειω
του καθη΄κοντος αυτου΄ ο υπο΄λογος «λαµβα΄νει απο΄ τους διατα΄κτες, οι οποι΄οι εγγυω΄νται την αξιοπιστι΄α τους, ο΄λες
΄ ν που να παρε΄χουν πιστη΄ απεικο΄νιση της περιουτις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες για την κατα΄ρτιση των λογαριασµω
σιακη΄ς κατα΄στασης των Κοινοτη΄των και της εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄»·
88. συµφωνει΄ µε την ιδε΄α της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ανα΄γκη διατη΄ρησης της συνεργασι΄ας στο επι΄πεδο
της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης, µε την επιφυ΄λαξη της λειτουργικη΄ς ανεξαρτησι΄ας των οργα΄νων ελε΄γχου και
΄ ρισης της κατα΄λληλης κατηγορι΄ας για τους υπευ΄θυνους των υπηρεσιω
΄ ν αυτω΄ν (1)·
αναγνω
΄ Υπηρεσι΄α Καταπολε΄µησης της Απα
΄ της (OLAF)
Η Ευρωπαϊκη
89. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)103) για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
΄ νει το κει΄µενο της παραγρα΄φου 38 του ψηφι΄σµατο΄ς του σχετικα΄
1073/1999 σχετικα΄ µε την OLAF· επαναβεβαιω
΄ νει ο΄τι οι νοµοθετικε΄ς
µε την ετη΄σια ΄εκθεση του 2002 για την καταπολε΄µηση της απα΄της στην οποι΄α διαπιστω
προτα΄σεις που ΄εχει υποβα΄λει η Επιτροπη΄ ακολουθου΄ν εν µε΄ρει την ορθη΄ κατευ΄θυνση, αλλα΄ τα ακο΄λουθα θιγο΄µενα
σηµει΄α ει΄ναι εντελω΄ς απαρα΄δεκτα και θα πρε΄πει να θεωρηθου΄ν σχεδο΄ν ως προ΄κληση:
α)

αντι΄ να καθορι΄ζεται ο΄τι η OLAF ανταποκρι΄νεται επιτε΄λους πλη΄ρως στο βασικο΄ της καθη΄κον, που ΄εχει επι΄
καιρο΄ παραµελη΄σει, στον τοµε΄α των εσωτερικω΄ν ελε΄γχων, η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς παρε΄χει πλε΄ον στην
υπηρεσι΄α αυτη΄ ρητω΄ς τη δυνατο΄τητα να παραιτει΄ται απο΄ τους εσωτερικου΄ς της ελε΄γχους ο΄ταν µα΄λιστα
υπα΄ρχουν αρκετε΄ς υπο΄νοιες ο΄τι ΄εχουν σηµειωθει΄ απα΄τες η΄ πρα΄ξεις διαφθορα΄ς η΄ α΄λλες παρα΄νοµες ενε΄ργειες
΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας·
εις βα΄ρος των οικονοµικω

β)

αντι΄ να υπο΄κειται διοικητικα΄ η γραµµατει΄α της Επιτροπη΄ς Εποπτει΄ας της OLAF στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, η Επιτροπη΄ προτει΄νει πλε΄ον να υπο΄κειται διοικητικα΄ η εν λο΄γω γραµµατει΄α στην
Επιτροπη΄· µε τον τρο΄πο αυτο΄, αµφισβητει΄ται η ανεξαρτησι΄α της Επιτροπη΄ς Εποπτει΄ας·

γ)

΄ µατα των θιγο΄µενων ατο΄µων στο πλαι΄σιο εσωτερικου΄ ελε΄γχου, στερου΄νται τα
αντι΄ να ενισχυ΄ονται τα δικαιω
΄ ν Κοινοτη΄των, που προβλεπο΄ταν προα΄τοµα αυτα΄ τη δυνατο΄τητα προσφυγη΄ς στο ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
ηγουµε΄νως στον κανονισµο΄ της OLAF, σε περι΄πτωση που η υπηρεσι΄α αυτη΄ λαµβα΄νει, στο πλαι΄σιο των
ελε΄γχων της, επιζη΄µια µε΄τρα. Με τον τρο΄πο αυτο΄, θα επιτρεπο΄ταν καταχρη΄σεις εξουσι΄ας (λ.χ. διενε΄ργεια
ελε΄γχου χωρι΄ς να υπα΄ρχουν βα΄σιµοι λο΄γοι, υπερβολικα΄ µεγα΄λη δια΄ρκεια των ελε΄γχων), καθο΄τι τε΄τοιου ει΄δους
παραβα΄σεις δεν θα υπο΄κεινται µελλοντικα΄ σε δικαστικο΄ ΄ελεγχο·

90. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να διαβιβα΄ζει στον αρµο΄διο Επι΄τροπο ο΄λα
τα θε΄µατα που οι Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις αναφε΄ρουν στην OLAF (2)·
91. υπογραµµι΄ζει το προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, στο οποι΄ο υποστηρι΄ζει την
αναγγελι΄α, εκ µε΄ρους του προε΄δρου της Επιτροπη΄ς, µεγαλυ΄τερης προτεραιο΄τητας στα κυ΄ρια καθη΄κοντα της
΄ ν µεταξυ΄ της OLAF και των θεσµικω
΄ ν οργα΄νων, καλυ΄τερης προα΄σπιOLAF και βελτι΄ωσης της ροη΄ς πληροφοριω
σης των δικαιωµα΄των υπερα΄σπισης των ενεχοµε΄νων στις ΄ερευνες και ενι΄σχυσης του ρο΄λου της επιτροπη΄ς εποπτει΄ας
της OLAF·
΄ τηση αριθ. 189 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).
(1) Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
΄ τηση αριθ. 12 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).
(2) Απαντη΄σεις στο Ερωτηµατολο΄γιο  τµη΄µα Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
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92. εκφρα΄ζει την απορι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ του διαβι΄βασε την ΄εκθεση προο΄δου συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 15 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 µε περισσο΄τερο απο΄ ΄ενα ΄ετος καθυστε΄ρηση και τω΄ρα, µετα΄
την ΄εγκριση απο΄ το Κοινοβου΄λιο του προαναφερθε΄ντος ψηφι΄σµατο΄ς του της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, χρεια΄στηκε
περι΄ τους τρεις µη΄νες για να αποφασι΄σει σχετικα΄ µε αντι΄στοιχη δε΄σµη προτα΄σεων στις 9 Φεβρουαρι΄ου 2004·
΄ νει ο΄τι οι καθυστερη΄σεις αυτε΄ς κατε΄στησαν σχεδο΄ν αδυ΄νατη τη βελτι΄ωση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
διαπιστω
1073/1999 πριν απο΄ τις ευρωεκλογε΄ς·
93.

πιστευ΄ει ο΄τι η επιτροπη΄ εποπτει΄ας της OLAF θα πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως ανεξα΄ρτητη απο΄ την Επιτροπη΄·

΄ σει ο΄τι δεν προτι΄θεται να ακο94. εκφρα΄ζει την βαθια΄ ανησυχι΄α του διο΄τι ο διευθυντη΄ς της OLAF ΄εχει δηλω
λουθη΄σει τη συ΄σταση του διαµεσολαβητη΄ για εκ νε΄ου α΄νοιγµα της υπο΄θεσης της εταιρι΄ας Blue Dragon· επισηµαι΄νει ο΄τι συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄ Εποπτει΄ας παραµε΄νουν αναπα΄ντητα σοβαρα΄ ερωτηµατικα΄ ο΄σον αφορα΄ το
χειρισµο΄ του θε΄µατος εκ µε΄ρους της OLAF· παροτρυ΄νει την OLAF να συµµορφωθει΄ µε τις συστα΄σεις της Επιτροπη΄ς Εποπτει΄ας· χαιρετι΄ζει το εκ νε΄ου α΄νοιγµα της υπο΄θεσης εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς·
95. επισηµαι΄νει ο΄τι οι περισσο΄τερες απο΄ τις 1000 υποθε΄σεις που ο OLAF κληρονο΄µησε απο΄ την UCLAF
΄εχουν κλει΄σει· καλει΄ την Επιτροπη΄ Εποπτει΄ας να διερευνη΄σει πο΄σες απο΄ αυτε΄ς τις υποθε΄σεις ΄εχουν κλει΄σει χωρι΄ς
αποτε΄λεσµα· παροτρυ΄νει την Επιτροπη΄ Εποπτει΄ας να δω΄σει ιδιαι΄τερη προσοχη΄, ου΄τως ω΄στε να µην κλει΄νουν οι
υποθε΄σεις χωρι΄ς δε΄ουσα αιτιολο΄γηση·

΄ των αποτελεσµα
΄ των των ελε΄γχων
Υποβολη
96. υπογραµµι΄ζει την ιδιαι΄τερη σηµασι΄α της αρχη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α το α΄τοµο για το οποι΄ο διεξα΄γεται
΄ελεγχος οφει΄λει να ΄εχει το δικαι΄ωµα να εκφρα΄σει την α΄ποψη΄ του επι΄ των αποτελεσµα΄των του ελε΄γχου που
παρουσια΄ζει ο ελεγκτη΄ς και εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι η αποτελεσµατικο΄τητα του κοινοβουλευτικου΄
ελε΄γχου της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης της ΕΕ εξαρτα΄ται σε µεγα΄λο βαθµο΄ απο΄ την ποιο΄τητα και την αξιοπιστι΄α
΄ ν των ειδικω
΄ ν εκθε΄σεων και των ετησι΄ων εκθε΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
των πληροφοριω
97. επισηµαι΄νει ο΄τι η διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς αποσκοπει΄, µεταξυ΄ α΄λλων, στη βελτι΄ωση της δηµοσιονοµικη΄ς
διαχει΄ρισης της ΕΕ δηµιουργω΄ντας, µε βα΄ση τις εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και τις απαντη΄σεις και τις
΄ ν οργα΄νων, µια καλυ΄τερη βα΄ση για την λη΄ψη των αποφα΄σεων· εκφρα΄ζει την ικανογνωµοδοτη΄σεις των θεσµικω
΄ ν αλλα΄ και
ποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄χι µο΄νο συµβα΄λλει στην κα΄λυψη των αδυναµιω
στην ανα΄πτυξη και βελτι΄ωση της διαχει΄ρισης της ΕΕ, επισηµαι΄νοντας τις λιγο΄τερο απο΄ ιδανικε΄ς λυ΄σεις· υπενθυµι΄ζει
΄ σεις προϋποθε΄τουν φυσικα΄ ο΄τι το προ΄σωπο για το οποι΄ο διεξα΄γεται ο ΄ελεγχος επιδεικνυ΄ει συνεργαο΄τι οι βελτιω
σιµο΄τητα µε τον ελεγκτη΄·
98. επισηµαι΄νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, παρα΄ τον τι΄τλο του, δεν ει΄ναι δικαστικη΄ αρχη΄ µε αρµοδιο΄τητες στη
΄ ν του·
διαδικασι΄α λη΄ψεως αποφα΄σεων και ο΄τι µπορει΄ να επιτυ΄χει αποτελε΄σµατα µο΄νο µε την ποιο΄τητα των εκθε΄σεω
99. εκτιµα΄ ο΄τι το αποτε΄λεσµα των ελε΄γχων που πραγµατοποιει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο εξαρτα΄ται κυρι΄ως απο΄
΄ ν του απο΄ πλευρα΄ς της
την εξε΄λιξη της διαδικασι΄ας και τη συνε΄χεια που δι΄δεται στα αποτελε΄σµατα των ερευνω
αρµο΄διας για την χορη΄γηση απαλλαγη΄ς αρχη΄ς και, ως εκ του΄του, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και η αρµο΄δια για την
΄ ς και η εξε΄ταση΄ τους απο΄
χορη΄γηση της απαλλαγη΄ς αρχη΄ ΄εχουν κοινο΄ συµφε΄ρον να βελτιωθου΄ν οι εκθε΄σεις καθω
πλευρα΄ς της αρµο΄διας επιτροπη΄ς·
100. επισηµαι΄νει ο΄τι η στα΄ση της Επιτροπη΄ς ΄εναντι των αποτελεσµα΄των των ελε΄γχων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ποικι΄λλει αναλο΄γως των τοµε΄ων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο ΄ερευνας· επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ συχνα΄
΄ νει ο΄τι συµφωνει΄ µε τις συστα΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ τους ΄διους
δηλω
ι
ο΄ρους, συχνα΄ ο΄µως
διατυπω΄νει επικρι΄σεις επι΄ των αποτελεσµα΄των και των παρατηρη΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ την
κοινη΄ αγροτικη΄ πολιτικη΄, την διαρθρωτικη΄ πολιτικη΄ και τις εξωτερικε΄ς δρα΄σεις·
101. εκτιµα΄ ο΄τι ει΄ναι φυσικο΄ η Επιτροπη΄ και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να ΄εχουν διαφορετικε΄ς απο΄ψεις ο΄σον
αφορα΄ τη σηµασι΄α που πρε΄πει να αποδι΄δεται στο αποτε΄λεσµα του ελε΄γχου, επισηµαι΄νει ο΄µως ο΄τι δεν ει΄ναι ικανοποιητικο΄ τα δυ΄ο θεσµικα΄ ο΄ργανα να µην συµφωνου΄ν πα΄ντοτε ως προς τις προδιαγραφε΄ς και τα κριτη΄ρια που
΄ ν, πρα΄γµα που ελαττω΄νει τη σαφη΄νεια του µηνυ΄µατος·
πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται στο πλαι΄σιο των ερευνω
102. ελπι΄ζει ο΄τι το΄σο η Επιτροπη΄ ο΄σο και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θα καταβα΄λλουν µεγαλυ΄τερες προσπα΄θειες
προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σουν ο΄τι τα αποτελε΄σµατα του ελε΄γχου υποβα΄λλονται στην αρµο΄δια για την χορη΄γηση
της απαλλαγη΄ς αρχη΄ µε τον πλε΄ον σαφη΄ τρο΄πο·
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103. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την προω΄θηση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και
την αρµο΄δια επιτροπη΄ του Κοινοβουλι΄ου και εφιστα΄ την προσοχη΄ στη νε΄α διαδικασι΄α υποβολη΄ς των εκθε΄σεων
προς την επιτροπη΄, η οποι΄α προβλε΄πει, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄τι οι ειδικε΄ς εκθε΄σεις πρε΄πει να υποβα΄λλονται δηµοσι΄ως
΄ ς και κατα΄ τις σχετικε΄ς προπαρασκευαστικε΄ς συνεκατα΄ τη δια΄ρκεια συνεδρι΄ασης της αρµο΄διας επιτροπη΄ς καθω
δρια΄σεις·
104. ελπι΄ζει ο΄τι η προσωπικη΄ επαφη΄, η οποι΄α ει΄ναι θετικη΄ και ουσιω΄δους σηµασι΄ας για την ανα΄πτυξη της
΄ ν οργα΄νων, θα µπορει΄ να διατηρηθει΄ και να αναπτυχθει΄ στο µε΄λλον· θεωρει΄ ο΄τι
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των θεσµικω
ει΄ναι σκο΄πιµο να καθορισθου΄ν ακριβε΄στεροι κανο΄νες και διαδικασι΄ες για την εξε΄ταση απο΄ πλευρα΄ς της αρµο΄διας
΄ ν εκθε΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
επιτροπη΄ς των ειδικω
΄ στε το΄σο τα
105. ζητει΄ απο΄ αµφο΄τερα τα µε΄ρη να αναπτυ΄ξουν ακο΄µη περισσο΄τερο τη διαδικασι΄α, εις τρο΄πον ω
αποτελε΄σµατα του ελε΄γχου ο΄σο και οι απαντη΄σεις της Επιτροπη΄ς να αποτελου΄ν αντικει΄µενο εξαντλητικου΄ ελε΄γχου
στο επι΄πεδο της επιτροπη΄ς· ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι µι΄α εξε΄ταση απο΄ την αρµο΄δια κοινοβουλευτικη΄ επιτροπη΄ συµβα΄λλει ουσιαστικα΄ προκειµε΄νου να υπογραµµισθου΄ν τα προβλη΄µατα που επισηµαι΄νει η ΄εκθεση του ελε΄γχου και, ως εκ
του΄του, συµβα΄λλει στη βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς διαχει΄ρισης της Ένωσης·
΄ ν σχετικα΄ µε
106. υπογραµµι΄ζει επι΄σης τον αποφασιστικο΄ ρο΄λο της Επιτροπη΄ς κατα΄ τη διαβι΄βαση πληροφοριω
την δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση στην αρµο΄δια για την χορη΄γηση της απαλλαγη΄ς αρχη΄ και το κοινο΄ και ζητει΄ απο΄
την Επιτροπη΄ να εξακολουθη΄σει να διασφαλι΄ζει ο΄τι αποδι΄δεται τουλα΄χιστον η αυτη΄ σηµασι΄α στην εφαρµογη΄ της
΄ σεις παρατυπιω
΄ ν και «δηµιουργικω
΄ ν µεθο΄δων
πολιτικη΄ς ο΄σο και στην ανα΄πτυξη΄ της· εκτιµα΄ ο΄τι πολλε΄ς περιπτω
διαχει΄ρισης» ει΄ναι αποτε΄λεσµα της συνη΄θειας που κυριαρχει΄ στην Επιτροπη΄ και η οποι΄α αποδι΄δει πολυ΄ µεγαλυ΄τερη
΄ ν απο΄ ο΄,τι στην εφαρµογη΄ των πολιτικω
΄ ν που ΄εχουν η΄δη αποσηµασι΄α και γο΄ητρο στην ανα΄πτυξη των πολιτικω
φασισθει΄·
΄
∆ιαφθορα
΄ν
107. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αυξη΄σει τις προσπα΄θειε΄ς της για την υποστη΄ριξη της στρατηγικη΄ς των σηµερινω
΄ ν µε στο΄χο την καταπολε΄µηση της
΄ ν και των α΄λλων υποψηφι΄ων χωρω
κρατω΄ν µελω΄ν, των προς ΄ενταξη χωρω
΄ ν ελε΄γχων καθω΄ς και
διαφθορα΄ς, ιδι΄ως στους τοµει΄ς των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων, των τελωνει΄ων και των συνοριακω
΄ ν κοµµα΄των·
µε τη χρηµατοδο΄τηση των πολιτικω
108. πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι παντου΄ αναγκαι΄ο να δοθει΄ περισσο΄τερη προσοχη΄ στη διαφα΄νεια, την υπευθυνο΄τητα και
΄ ν εκστρατειω
΄ ν,
την αποτελεσµατικο΄τητα της δηµο΄σιας διοι΄κησης και να ενηµερωθει΄ η κοινη΄ γνω΄µη, µε΄σω σχετικω
για το γεγονο΄ς ο΄τι η διαφθορα΄ αποτελει΄ κι΄νδυνο για την οικονοµι΄α, αλλα΄ και για την κοινωνι΄α γενικα΄· καλει΄ την
Επιτροπη΄ να στηρι΄ξει τις εθνικε΄ς και, κυρι΄ως, τις τοπικε΄ς ΜΚΟ που εργα΄ζονται για την ευαισθητοποι΄ηση της
κοινη΄ς γνω΄µης ο΄σον αφορα΄ τη διαφθορα΄·
΄ ς, ο΄τι η Επιτροπη΄ θα εξετα΄ζει προσεκτικα΄ µε ποιες ΜΚΟ θα συνεργα΄ζεται, και θα υπο109. ελπι΄ζει, συνεπω
΄ νει τις ΜΚΟ αυτε΄ς να λογοδοτου΄ν και να υποβα΄λλουν δηλω
΄ σεις αξιοπιστι΄ας συντεταγµε΄νες απο΄ ανεξα΄ρτηχρεω
τους ελεγκτε΄ς η΄ συνη΄θεις επιχειρη΄σεις·
110. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επαληθευ΄σει ο΄τι οι ΜΚΟ τις οποι΄ες υποστηρι΄ζει πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις ο΄σον
αφορα΄ τη διαφα΄νεια στις δραστηριο΄τητε΄ς τους και εφαρµο΄ζουν ορθε΄ς ρυθµι΄σεις ο΄σον αφορα΄ τα διοικητικα΄
ο΄ργανα΄ τους·
Β. ΤΟΜΕΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ίδιοι πο΄ροι
Οι φορολογου΄µενοι και ο προϋπολογισµο΄ς της ΕΕ
΄ ν της χωρι΄ζονται σε
111. υπενθυµι΄ζει ο΄τι τα ΄εσοδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για τη χρηµατοδο΄τηση των δαπανω
τρεις κατηγορι΄ες των ονοµαζο΄µενων «ιδι΄ων πο΄ρων»: παραδοσιακοι΄ ΄διοι
ι
πο΄ροι (αγροτικοι΄ δασµοι΄, εισφορε΄ς ζα΄χαρης και τελωνειακοι΄ δασµοι΄)· ΄διοι
ι
πο΄ροι που υπολογι΄ζονται βα΄σει του φο΄ρου προστιθε΄µενης αξι΄ας τον οποι΄ο
εισπρα΄ττουν τα κρα΄τη µε΄λη και ΄διοι
ι
πο΄ροι σε συνα΄ρτηση µε το Ακαθα΄ριστο Εθνικο΄ Προϊο΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν·
112. παρατηρει΄ ο΄τι τα ΄εσοδα της Κοινο΄τητας µε΄σω των ιδι΄ων πο΄ρων η΄ταν µε΄χρι ση΄µερα επαρκη΄ για τη χρη΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, σηµειω
΄ νει ο΄µως ο΄τι, απο΄ το 1970, ο΄ταν
µατοδο΄τηση των δραστηριοτη΄των και πολιτικω
οι χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν αντικαταστα΄θηκαν απο΄ τους ΄διους
ι
πο΄ρους, και µετα΄ την
καθιε΄ρωση των ιδι΄ων πο΄ρων σε συνα΄ρτηση µε το ΑΕΠ, το 1988, ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ αµε΄τρητες τροποποιη΄σεις
του συστη΄µατος, κυρι΄ως λο΄γω πιε΄σεων εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν·

30.4.2004

30.4.2004
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113. υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι ΄διοι
ι
πο΄ροι σε συνα΄ρτηση µε τον ΦΠΑ και το ΑΕΠ βασι΄ζονται σε µακροοικονοµικε΄ς
΄ σει
στατιστικε΄ς που διαβιβα΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο δεν ΄εχει τρο΄πο να διασταυρω
α΄µεσα τα στοιχει΄α στα οποι΄α βασι΄ζονται οι στατιστικε΄ς αυτε΄ς· εφιστα΄ την προσοχη΄ στην α΄ποψη του Ελεγκτικου΄
Συνεδρι΄ου ο΄τι [αυτε΄ς οι παρατηρη΄σεις] θε΄τουν υπο΄ αµφισβη΄τηση την «ακρι΄βεια και την αξιοπιστι΄α των καταστα΄σεων ΦΠΑ, που καταρτι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη» (σηµει΄ο 3.37 της ετη΄σιας ΄εκθεσης για το 2002)·
114. πιστευ΄ει ο΄τι υπα΄ρχουν σοβαροι΄ λο΄γοι για την αναδιοργα΄νωση της χρηµατοδο΄τησης του προϋπολογισµου΄
της ΕΕ και ο΄τι ο στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι, αφενο΄ς, η εξασφα΄λιση της οικονοµικη΄ς ανεξαρτησι΄ας της ΕΕ σε σχε΄ση µε
΄ ν κοινοβουλι΄ων και,
τις οικονοµικε΄ς συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, που υπο΄κεινται στις αποφα΄σεις των εθνικω
αφετε΄ρου, η χρηµατοδο΄τηση ο΄λων των δραστηριοτη΄των που αναλογου΄ν σε µια Ένωση µε 25 κρα΄τη µε΄λη, χωρι΄ς
ο΄µως προ΄σθετη επιβα΄ρυνση των ευρωπαι΄ων φορολογουµε΄νων·
΄ νει ο΄τι ο ετη΄σιος προϋπολογισµο΄ς της ΕΕ ανερχο΄ταν το 2002 µο΄λις στο 3,4 % (1) του συνο΄λου
115. σηµειω
΄ ν και ο΄τι η αντι΄ληψη πολλω
΄ ν πολιτω΄ν σχετικα΄ µε το µε΄γεθος του
των φορολογικω΄ν εσο΄δων των κρατω΄ν µελω
προϋπολογισµου΄ της ΕΕ ουδο΄λως ανταποκρι΄νεται στην πραγµατικο΄τητα·
116. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει ΄εκθεση σχετικα΄ µε τις δυνατο΄τητες καθιε΄ρωσης αµεσο΄τερης σχε΄σης
΄ ς θα συνιστου΄σε ο΄χι
µεταξυ΄ των φορολογουµε΄νων και του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ, εφο΄σον ΄ενα τε΄τοιο καθεστω
µο΄νο οικονοµικο΄ πλεονε΄κτηµα, αλλα΄ και σηµαντικο΄ πολιτικο΄ µε΄σο για την επι΄τευξη ο΄λων των στο΄χων που τι΄θενται
στο α΄ρθρο 2 της Συνθη΄κης·
Κοινοτικο΄ συ΄στηµα διαµετακο΄µισης
117. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την επιτυχι΄α της ακρο΄ασης που διοργανω΄θηκε στη βα΄ση των συστα΄΄ τη προσωρινη΄ επιτροπη΄, το 1997· υπενθυµι΄ζει ο΄τι βα΄ση για τη
σεων οι οποι΄ες ει΄χαν διατυπωθει΄ απο΄ την πρω
συ΄σταση της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς η΄ταν η υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, η ανα΄γκη ταχει΄ας και αποτελε΄ ν διατυπω
΄ σεων, καθω
΄ ς και ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ συστη΄µατος διαµετακο΄σµατικη΄ς διεκπεραι΄ωσης των τελωνειακω
΄ ν δασµω
΄ ν· υπενθυµι΄ζει επι΄σης ο΄τι το
µισης, για τη διασφα΄λιση της ορθη΄ς πληρωµη΄ς του ΦΠΑ και των τελωνειακω
΄ ν της ερευνητικη΄ς επιτροπη΄ς, κα΄λεσαν την Επιτροπη΄
Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο, ως αποτε΄λεσµα των εργασιω
΄ σει το Νε΄ο Μηχανογραφηµε΄νο Συ΄στηµα
να αναθεωρη΄σει το κοινοτικο΄ συ΄στηµα διαµετακο΄µισης και να καθιερω
∆ιαµετακο΄µισης (ΝΜΣ∆)·
118. θεωρει΄ ικανοποιητικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη ΄ελαβαν ο΄λα τα υποχρεωτικα΄ και διοικητικα΄
µε΄τρα και ο΄λοι οι τελωνειακοι΄ σταθµοι΄ της Κοινο΄τητας ΄εχουν προσαρµοσθει΄ στο ΝΜΣ∆· εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι, η΄δη απο΄ το στα΄διο ανα΄πτυξης του ΝΜΣ∆ ελη΄φθη υπο΄ψη η διευ΄ρυνση και διο΄τι, η΄δη ση΄µερα,
το ΝΜΣ∆ ξεχωρι΄ζει ως ΄ενα ιδιαι΄τερα ευε΄λικτο µε΄σο·
119. παρατηρει΄ ο΄τι ΄σως
ι
ει΄ναι υπερβολικα΄ νωρι΄ς για την αξιολο΄γηση της επιτυχι΄ας του συστη΄µατος απο΄ την
΄ νει ο΄µως ο΄τι οι επιχειρηµατι΄ες φαι΄νονται κα΄πως απρο΄θυµοι να
α΄ποψη των επιχειρη΄σεων διαµετακο΄µισης, διαπιστω
το εφαρµο΄σουν· καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποστηρι΄ξει τη µετα΄βαση στο στα΄διο 3.2 του ΝΜΣ∆, που ει΄ναι κυρι΄ως
εθνικο΄ ζη΄τηµα, εφο΄σον αναµε΄νεται ο΄τι η λειτουργι΄α της διαχει΄ρισης εγγυη΄σεων, που θα αρχι΄σει να εφαρµο΄ζεται
΄ στε οι επιχειρη΄σεις να αρχι΄σουν να εφαρµο΄ζουν το συ΄στηµα·
στο στα΄διο αυτο΄, θα αποτελε΄σει ισχυρο΄ κι΄νητρο ω
΄ που ΄εχουν µε΄χρι στιγµη΄ς δαπανηθει΄ για το ΄εργο αυτο΄ θα αποδω
΄ σουν µο΄νο
120. πιστευ΄ει ο΄τι τα 68 εκατ. ευρω
εα΄ν αυξηθει΄ σηµαντικα΄ ο αριθµο΄ς των χρηστω΄ν· πιστευ΄ει επι΄σης ο΄τι µι΄α απο΄ τις αιτι΄ες για το χαµηλο΄ ποσοστο΄
΄ ρησης στο νε΄ο συ΄στηµα ει΄ναι η απο΄φαση να χρησιµοποιηθει΄ η λεγο΄µενη «αποκεντρωµε΄νη αρχιτεκτονικη΄»,
προσχω
που σηµαι΄νει ο΄τι οι εθνικε΄ς τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες χρησιµοποιου΄ν µια εθνικη΄ εφαρµογη΄, σε αντι΄θεση µε τη «συγκεντρωτικη΄ αρχιτεκτονικη΄», που βασι΄ζεται σε κοινοτικη΄ εφαρµογη΄ µε την οποι΄α ει΄ναι συνδεδεµε΄νες ο΄λες οι εθνικε΄ς
τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες·
(1) Στον κατωτε΄ρω πι΄νακα αναφε΄ρεται ο προϋπολογισµο΄ς της ΕΕ (αριθµητικα΄ στοιχει΄α αποτελεσµα΄των) σε ποσοστο΄ των συνο΄ ν φορολογικω
΄ ν εσο΄δων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2000-2002.
λικω
Προϋπολογισµο΄ς ΕΕ (αποτελε΄σµατα), σε εκατ.
ευρω΄ (*)

Συνολικα΄ φορολογικα΄ ΄εσοδα ΕΕ-15 (**), σε
δισεκ. ευρω΄

΄ν
Προϋπολογισµο΄ς ΕΕ σε % των φορολογικω
εσο΄δων των κρατω΄ν µελω΄ν

(1)

(2)

(3) = (1) / (2) / 1 000

2000

83 331,1

2 414,4

3,5 %

2001

79 987,3

2 450,2

3,3 %

2002

85 144,5

2 488,1

3,4 %

Οικον. ΄ετος

()

Πληρωµε΄ς κατα΄ το εν λο΄γω οικονοµικο΄ ΄ετος µε τις πιστω΄σεις πληρωµω΄ν και µε τις πιστω΄σεις πληρωµω΄ν που µετεφε΄ρθησαν απο΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄
΄ετος.

(**)

Συνολικα΄ φορολογικα΄ ΄εσοδα των 15 κρατω΄ν µελω΄ν. ∆εν περιλαµβα΄νονται οι δαπα΄νες κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης.

*

Πηγη΄: Υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς.
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΄ νει ο΄τι η πραγµατικη΄ κατα΄σταση εξακολουθει΄ να υστερει΄ κατα΄ πολυ΄ της συ΄στασης που ει΄χε
121. διαπιστω
διατυπω΄σει η ερευνητικη΄ επιτροπη΄, και συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο΄λες οι εθνικε΄ς τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες πρε΄πει να
΄ νει µε λυ΄πη ο΄τι, αν και η
λειτουργου΄ν σαν να αποτελου΄σαν ενιαι΄ο οργανισµο΄, απε΄ναντι στις επιχειρη΄σεις· διαπιστω
Επιτροπη΄ και οι συ΄νδεσµοι επιχειρη΄σεων συµµερι΄ζονται τον στο΄χο αυτο΄ν, οι εθνικε΄ς τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες τηρου΄ν
πολυ΄ παθητικη΄ στα΄ση·
΄ νει επι΄σης ο΄τι το ΝΜΣ∆ δεν µπορει΄ ου΄τε να προλα΄βει, ου΄τε να καταπολεµη΄σει α΄µεσα την απα΄τη
122. διαπιστω
΄ ν τελωνειακω
΄ ν δηλω
΄ σεων, η οποι΄α µπορει΄ να αποκαλυφθει΄ µο΄νο µε
που διαπρα΄ττεται µε τη βοη΄θεια πλαστω
επιτο΄πιους ελε΄γχους· εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι, µε την απλοποι΄ηση του διοικητικου΄ ΄εργου των τελω΄ ν υπαλλη΄λων, το ΝΜΣ∆ µπορει΄ να συµβα΄λει στην απελευθε΄ρωση ανθρω΄πινων πο΄ρων για την καταπολε΄µηση
νειακω
αυτη΄ς της µορφη΄ς απα΄της· καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να χρησιµοποιη΄σουν τους πο΄ρους που θα απελευθερωθου΄ν για
΄ ν φυσικω
΄ ν ελε΄γχων·
την πραγµατοποι΄ηση εκτεταµε΄νων και αποτελεσµατικω
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ ανε΄χεται να θεωρου΄νται ως µη υποκει΄µενα στη διαδικασι΄α αποστολη΄ς εµπο123. διαπιστω
ρευ΄µατα που ΄εχουν δηλωθει΄ εσφαλµε΄να, απο΄ αµε΄λεια η΄ απο΄ προ΄θεση, µε αποτε΄λεσµα να µην µπορει΄ να επικαλεστει΄ την εγγυ΄ηση, τα ΄εγγραφα να πρε΄πει να επιστρε΄φονται στο κρα΄τος εισο΄δου στην ΕΕ και η καταπολε΄µηση της
απα΄της να δυσχεραι΄νεται· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να θε΄σει αµε΄σως τε΄ρµα στην πρακτικη΄ αυτη΄ και να προτει΄νει
΄ δικα·
σχετικη΄ τροποποι΄ηση του τελωνειακου΄ κω
΄ νει ο΄τι σε πολλε΄ς τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες το προσωπικο΄ µειω
΄ νεται αντι΄ να αυξα΄νεται, µε αποτε΄λε124. διαπιστω
΄ σεις εσφαλµε΄νων δηλω
΄ σεων και παρατυπιω
΄ ν που θα µπορου΄σαν να
σµα να µην αποκαλυ΄πτονται πολλε΄ς περιπτω
΄ νει ο΄τι το κο΄στος της ενι΄σχυσης
αποκαλυφθου΄ν µε φυσικο΄ ΄ελεγχο επι΄ το΄που και µε τη χρη΄ση εγγρα΄φων· διαπιστω
του προσωπικου΄ ελε΄γχου αντισταθµι΄ζεται µε το παραπα΄νω απο΄ την αυ΄ξηση των εσο΄δων απο΄ δασµου΄ς· ζητει΄ απο΄
την Επιτροπη΄ να υπενθυµι΄σει στα κρα΄τη µε΄λη να ενισχυ΄σουν το προσωπικο΄ που απαιτει΄ται για τη διεξαγωγη΄
΄ ν ελε΄γχων λαµβα΄νοντας υπο΄ψη και το γεγονο΄ς ο΄τι το µερι΄διο των κρατω΄ν µελω΄ν στα ΄εσοδα απο΄ δασµου΄ς
φυσικω
θα αυξηθει΄ απο΄ 10 % σε 25 %·
125. ελπι΄ζει να ανταποκρι΄νεται στην πραγµατικο΄τητα η δη΄λωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι αυτη΄ «θεωρει΄ ο΄τι ο στο΄χος
του περιορισµου΄ της απα΄της επιτυγχα΄νεται και ο΄τι το ΝΜΣ∆ θα επιτυ΄χει ο΄λους τους στο΄χους για τους οποι΄ους
δηµιουργη΄θηκε» (1)·
126. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συντα΄ξει, πριν απο΄ τις 15 Ιουνι΄ου 2004, συνολικη΄ ΄εκθεση στην οποι΄α θα φαι΄νεται
η παρακολου΄θηση των 38 συστα΄σεων της ερευνητικη΄ς επιτροπη΄ς το 1997·
127. καλει΄ επι΄σης την Επιτροπη΄ να εκθε΄σει στην αρµο΄δια επιτροπη΄ του και βα΄σει συνοπτικη΄ς ΄εκθεσης πριν
απο΄ την ΄εκθεση παρακολου΄θησης τη συνε΄χεια του ΝΜΣ∆ (και τα ενδεχο΄µενα σχετικα΄ προβλη΄µατα) ο΄σον αφορα΄,
µεταξυ΄ των α΄λλων, την υλοποι΄ηση του σταδι΄ου 3.2, τον αριθµο΄ των χρηστω΄ν, τον βαθµο΄ ικανοποι΄ηση΄ς τους, την
εφαρµογη΄ του συστη΄µατος στα κρα΄τη µε΄λη (σηµερινα΄ και νε΄α) και το βαθµο΄ στον οποι΄ο ΄εχουν δεσµευθει΄ οι
εθνικε΄ς τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες·

Γεωργι΄α

Καθορισµο΄ς των ποσω΄ν της επιδο΄τησης που καταβα΄λλεται για τις εξαγωγε΄ς
΄ νει, σε σχε΄ση µε την απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στο σηµει΄ο 25 της ειδικη΄ς ΄εκθεσης αριθ. 9/2003
128. σηµειω
΄ ν της επιδο΄τησης που καταβα΄λλεται για την εξαγωγη΄ γεωργικω΄ν
ο΄σον αφορα΄ το συ΄στηµα καθορισµου΄ των ποσω
προϊο΄ντων (2), ο΄τι ου΄τε η Επιτροπη΄ ου΄τε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο παρει΄χαν στην αρµο΄δια για την απαλλαγη΄ αρχη΄
΄ ν των «εξαιρετικα΄ σηµαντικω΄ν συνθηκω΄ν» που
λεπτοµερη΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε την ΄εννοια και τη φυ΄ση αυτω
επε΄βαλαν στην Επιτροπη΄ την επιλογη΄ «ποσοστου΄ διαφορετικου΄ απο΄ το θεωρητικα΄ υπολογισθε΄ν»·
129. υπενθυµι΄ζει ο΄τι το υ΄ψος της επιβα΄ρυνσης του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ για τις επιστροφε΄ς κατα΄ την
εξαγωγη΄ εξαρτα΄ται αφενο΄ς απο΄ την ποσο΄τητα των προς εξαγωγη΄ προϊο΄ντων και αφετε΄ρου απο΄ το ποσο΄ της
επιστροφη΄ς που καθορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ και ο΄τι για το λο΄γο αυτο΄ χαιρετι΄ζει και θεωρει΄ χρη΄σιµη την ΄ερευνα
του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο, τις διαδικασι΄ες και τα δεδοµε΄να βα΄σει των οποι΄ων η Επιτροπη΄
΄ ς ο καθορισµο΄ς του ποσου΄ της επιστροφη΄ς αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα σηµακαθορι΄ζει το ποσο΄ της επιστροφη΄ς, καθω
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄·
ντικο΄τερα σηµει΄α του µηχανισµου΄ επιστροφω
΄ τηση αριθ. 60 (ΡΕ 328.732/τελ. 1).
(1) Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
(2) ΕΕ C 211 της 5.9.2003, σ. 1.
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C 104 E/657
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

130. κατανοει΄ ο΄τι, στην απα΄ντηση΄ τους στις παρατηρη΄σεις των ελεγκτω΄ν, οι ελεγχο΄µενοι επιχειρου΄ν να υπερασπιστου΄ν και να εξηγη΄σουν τις αποφα΄σεις τους· κατανοει΄ επι΄σης ο΄τι οι ειδικε΄ς εκθε΄σεις αντικατοπτρι΄ζουν τη
διαχει΄ριση σε µια δεδοµε΄νη στιγµη΄ πριν απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ τους και ο΄τι, κατα΄ το δια΄στηµα που απαιτει΄ται για
την ολοκλη΄ρωση του ελε΄γχου, µπορει΄ να ΄εχουν επε΄λθει αλλαγε΄ς·
131. θεωρει΄, ωστο΄σο, παρα΄ την ανωτε΄ρω παραδοχη΄, ο΄τι το χα΄σµα που εντοπι΄ζεται στον τρο΄πο µε τον οποι΄ο τα
δυ΄ο θεσµικα΄ ο΄ργανα βλε΄πουν αφενο΄ς «την επικρατου΄σα κατα΄σταση» και αφετε΄ρου «την κατα΄σταση που θα ΄επρεπε
να επικρατει΄» φε΄ρνει την αρµο΄δια για την απαλλαγη΄ αρχη΄ σε πολυ΄ δυ΄σκολη και δυσα΄ρεστη θε΄ση·
132. υπενθυµι΄ζει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και στην Επιτροπη΄ ο΄τι στο΄χος της διαδικασι΄ας ελε΄γχου ει΄ναι να
΄ ς τη σχετικη΄ διαδικασι΄α διαχει΄ρισης και ο΄τι το΄σο τα συµπερα΄σµατα του ελε΄γχου ο΄σο και οι
βελτιω΄νει συνεχω
απαντη΄σεις σε αυτα΄ πρε΄πει να διατυπω΄νονται κατα΄ τρο΄πο ω΄στε το ευρωπαϊκο΄ κοινο΄ να µπορει΄ να τα κατανοη΄σει
και αναµε΄νει ταχει΄α προ΄οδο προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση·
΄ νει ο΄τι ο τελευται΄ος σχετικο΄ς ΄ελεγχος του Συνεδρι΄ου πραγµατοποιη΄θηκε το 1990 (1) και ο΄τι το
133. σηµειω
΄
΄
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄ η΄ταν «ο΄τι δεν τηρου΄νταν
συµπερασµα του ο΄σον αφορα΄ τη µε΄θοδο καθορισµου΄ των επιστροφω
τεκµηρι΄ωση σχετικα΄ µε τα γεγονο΄τα, εξε΄ταση των γεγονο΄των απο΄ την Επιτροπη΄, αποφα΄σεις και τα αποτελε΄σµατα
και ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, η΄ταν κυριολεκτικα΄ αδυ΄νατος το΄σο ο ανεξα΄ρτητος ΄ελεγχος απο΄ τρι΄τους ο΄σο και ο ΄ελεγχος
απο΄ τη διαχει΄ριση» (Ειδικη΄ Έκθεση 9/2003, παρα΄γραφος 9)·
134. υπενθυµι΄ζει ο΄τι στο ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε την Ειδικη΄ Έκθεση αριθ. 2/90 του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου,
το Κοινοβου΄λιο κατε΄ληγε στο συµπε΄ρασµα ο΄τι η «εσωτερικη΄ διαδικασι΄α που εφαρµο΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ για τη
΄ ν της πρε΄πει, ενο΄ψει της υποχρε΄ωσης δηµο΄σιας λογοδοσι΄ας, να ει΄ναι εγγρα΄φως τεκµηριωµε΄νη
λη΄ψη των αποφα΄σεω
΄ετσι ω΄στε να µπορει΄ ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ να εξεταστει΄ απο΄ τις αρµο΄διες για τον ΄ελεγχο αρχε΄ς» (Ειδικη΄ Έκθεση
9/2003, παρα΄γραφος 10)·
135.

΄ νει ο΄τι, στην τελευται΄α ΄εκθεση΄ του το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο κατε΄ληγε πως
σηµειω

α)

η Επιτροπη΄ ΄εχει προ΄σβαση σε εκτενει΄ς πληροφορι΄ες για την αγορα΄, οι οποι΄ες ο΄µως δεν ει΄ναι πα΄ντοτε επι΄καιρες, πλη΄ρεις η΄ αντικειµενικε΄ς,

β)

΄ σεις, η χρη΄ση αυτω΄ν των στοιχει΄ων και ο αντι΄κτυπο΄ς τους στα ποσα΄ των επιστροφω
΄ ν που
σε πολλε΄ς περιπτω
καθορι΄ζονται τελικα΄ δεν ει΄ναι σαφει΄ς,

γ)

΄ ν των επιστροφω
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄, η Επιτροπη΄ δεν διευκρινι΄ζει τις
ο΄σον αφορα΄ τον καθορισµο΄ των ποσω
µεθο΄δους εργασι΄ας της, ου΄τε εξηγει΄ συστηµατικα΄ και µε συνεκτικο΄ τρο΄πο τα καθοριζο΄µενα ποσα΄ (Ειδικη΄
Έκθεση 9/2003, παρα΄γραφος 39)·

΄ θηκε στα 13 χρο΄νια που µεσολα΄βησαν µεταξυ΄
136. εκφρα΄ζει την λυ΄πη του για τη βραδει΄α προ΄οδο που σηµειω
των δυ΄ο ελε΄γχων, και ζητει΄ να σηµειωθει΄ περαιτε΄ρω βελτι΄ωση µε βα΄ση τις συστα΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου
και της αρµο΄διας για την απαλλαγη΄ αρχη΄ς και να εφαρµοστει΄ πλη΄ρως το ολοκληρωµε΄νο σχε΄διο δρα΄σης του για
το 2002·
137.

αναµε΄νει να λογοδοτη΄σει η Επιτροπη΄ για τα εξη΄ς στην ΄εκθεση παρακολου΄θησης που θα συντα΄ξει:

α)

΄ θηκε στα 13 χρο΄νια που µεσολα΄βησαν µεταξυ΄
τον λο΄γο της βραδυ΄τητας και της µικρη΄ς προο΄δου που σηµειω
των δυ΄ο ελε΄γχων (Ειδικη΄ Έκθεση 9/2003, παρα΄γραφος 39),

β)

΄ ν της οµα΄δας εργασι΄ας που συνε΄στησε η Επιτροπη΄ ΄επειτα απο΄ τον ΄ελεγχο του
τα αποτελε΄σµατα των εργασιω
Συνεδρι΄ου (Ειδικη΄ Έκθεση 9/2003, παρα΄γραφος 40α, υποσηµει΄ωση 7),

γ)

σε ποιο βαθµο΄ η Γ∆ Γεωργι΄ας πληροι΄ το προ΄τυπο αριθ. 15 των προτυ΄πων εσωτερικου΄ ελε΄γχου, συ΄µφωνα µε
το οποι΄ο:
΄ ν λειτουργιω΄ν της τεκµηριω
΄ νεται πλη΄ρως, και τα
«η διαδικασι΄α που ακολουθει΄ η Γ∆ στο πλαι΄σιο των βασικω
΄ νονται τακτικα΄, ει΄ναι διαθε΄σιµα στο αρµο΄διο προσωπικο΄ και πληρου΄ν τις απαισχετικα΄ στοιχει΄α, που ενηµερω
΄ ν αποφα΄σεων της Επιτροπη΄ς (2)»
τη΄σεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ και ο΄λων των συναφω

΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄ (ΕΕ C 133 της 31.5.1990,
(1) Ειδικη΄ ΄εκθεση αριθ. 2/90 για τη διαχει΄ριση και τον ΄ελεγχο των επιστροφω
σ. 1.).
(2) http://europa.eu.int/comm/commissioners/schreyer/Reform/SEC%20_2001_2037_Internal_Control_Standards_en.pdf
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138.

αναµε΄νει επι΄σης να υποβα΄λει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν η Επιτροπη΄:

α)

΄ ν που θα λαµβα΄νονται υπο΄ψη για τον υπολογισµο΄ του ποσου΄ της
το συνολικο΄ πλαι΄σιο των πληροφοριω
επιστροφη΄ς,

β)

αξιο΄πιστα ΄εγγραφα σχετικα΄ µε τις συγκεκριµε΄νες πληροφορι΄ες,

γ)

΄ ν πληροφοριω
΄ ν,
ποιοτικο΄ ΄ελεγχο των επιλεγεισω

δ)

΄ ν στην Επιτροπη΄,
σαφη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την εσωτερικη΄ κατανοµη΄ καθηκο΄ντων και ευθυνω

ε)

΄ ν και, κυρι΄ως,
σαφη΄ και απερι΄φραστη περιγραφη΄ των ακολουθητε΄ων διαδικασιω

΄ ν ελε΄γχου και των κριτηρι΄ων αξιολο΄γησης·
στ) περιγραφη΄ των διαδικασιω
139. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να το τηρει΄ ενη΄µερο σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς των
συστα΄σεων που περιε΄χονται στην παρα΄γραφο 40, στοιχει΄α α) ΄εως η) της ειδικη΄ς ΄εκθεσης 9/2003.
Το καθεστω΄ς προχρηµατοδο΄τησης
140. παρακολουθει΄ µε ενδιαφε΄ρον τον ΄ελεγχο, εκ µε΄ρους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, της διαχει΄ρισης απο΄ την
΄ τος προχρηµατοδο΄τησης, που αποτελει΄ σηµαντικη΄
Επιτροπη΄ και της εφαρµογη΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη του καθεστω
΄ σα του συστη΄µατος επιστροφω
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄, το οποι΄ο, µε τη σειρα΄ του, αποτελει΄ µε΄ρος της κοινη΄ς
συνιστω
αγροτικη΄ς πολιτικη΄ς που εγκρι΄νει το Συµβου΄λιο·
141. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο τοµε΄ας αυτο΄ς ει΄ναι ιδιαι΄τερα πολυ΄πλοκος, δεδοµε΄νου ο΄τι η Επιτροπη΄ παρεµβαι΄νει
ενεργα΄ στις αγορε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων µετα΄ τη λη΄ψη δυ΄σκολων αποφα΄σεων συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες σηµαντικα΄
ποσα΄ καταβα΄λλονται σε καθηµερινη΄ βα΄ση απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ, καθω΄ς και ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο,
σε προηγου΄µενες ειδικε΄ς και ετη΄σιες εκθε΄σεις του, ΄εχει χαρακτηρι΄σει τον τοµε΄α αυτο΄ν τοµε΄α υψηλου΄ κινδυ΄νου·
΄ νει ο΄τι περι΄που το 11 % των επιστροφω
΄ ν που καταβλη΄θηκαν το 2000 περι΄που 600 εκατοµµυ΄142. σηµειω
΄  καταβλη΄θηκαν στο πλαι΄σιο του καθεστω
΄ τος προχρηµατοδο΄τησης (Ειδικη΄ Έκθεση 1/2003 (1), παρα΄ρια ευρω
γραφος 2)·
΄ νει ο΄τι οι ΄ερευνες που πραγµατοποι΄ησε η Επιτροπη΄ το 1997, σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους που
143. σηµειω
διενεργου΄ν οι εθνικε΄ς αρχε΄ς, αποκα΄λυψαν το΄σο σηµαντικα΄ σφα΄λµατα που η Επιτροπη΄ επε΄βαλε στα κρα΄τη µε΄λη
δηµοσιονοµικε΄ς διορθω΄σεις που υπερβαι΄νουν τα 166 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ (Ειδικη΄ Έκθεση 1/2003, σηµει΄ο V) αλλα΄
΄ ν·
ο΄τι στη συνε΄χεια δεν ΄εγινε εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση των διαδικασιω
΄ σεις δεν αντικατοπτρι΄ζουν µο΄νο την ικανο΄τητα και την προθυµι΄α
144. θεωρει΄ ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς διορθω
΄ ς, αλλα΄ και τη δυνατο΄τητα ορθη΄ς εφαρµογη΄ς του καθεστω
΄ τος
των κρατω΄ν µελω΄ν να εφαρµο΄ζουν ορθα΄ το καθεστω
΄ ν νοµικω
΄ ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄ ει΄ναι
και θεωρει΄ γενικα΄ ο΄τι η ερµηνει΄α πολλω
ιδιαι΄τερα δυσχερη΄ς λο΄γω της πολυπλοκο΄τητα΄ς τους και ο΄τι οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν τους ελε΄γχους σε πολλε΄ς
΄ σεις παρουσια΄ζουν ελλει΄ψεις ο΄σον αφορα΄ τη διαφα΄νεια, µε αποτε΄λεσµα να µην παρε΄χεται στις αρχε΄ς των
περιπτω
΄ ν η ευκαιρι΄α να εφαρµο΄σουν σωστα΄ τις διαδικασι΄ες·
κρατω΄ν µελω
145. δυσκολευ΄εται να κατανοη΄σει γιατι΄ η Επιτροπη΄ δεν δι΄νει µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ σε µεγα΄λες δηµοσιονοµικε΄ς
διορθω΄σεις η΄ γιατι΄ δεν τις αντιµετωπι΄ζει ως ενδει΄ξεις συναγερµου΄ που µπορει΄ να σηµαι΄νουν ο΄τι το σχετικο΄ καθεστω΄ς και οι διαδικασι΄ες του πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο ενδελεχου΄ς ελε΄γχου µε στο΄χο την απλοποι΄ηση η΄
την τροποποι΄ηση΄ τους·
146.

΄ νει τα συµπερα΄σµατα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α:
σηµειω

α)

΄ ν διατα΄ξεων, µε αποτε΄λεσµα να ει΄ναι δυ΄σκολο για τα κρα΄τη µε΄λη να
ει΄ναι δυσχερη΄ς η ερµηνει΄α των νοµικω
εφαρµο΄σουν το καθεστω΄ς,

β)

΄ ς προχρηµατοδο΄τησης περιπλε΄κει ακο΄µη περισσο΄τερο το η΄δη πολυ΄πλοκο συ΄στηµα των επιστροτο καθεστω
φω΄ν κατα΄ την εξαγωγη΄,

γ)

οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους ει΄ναι το΄σο ασαφει΄ς ω΄στε υπα΄ρχουν µεγα΄λες αποκλι΄σεις, ο΄χι µο΄νο
΄ ν εντο΄ς του ΄διου
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν αλλα΄ και µεταξυ΄ περιφερειω
ι
κρα΄τους µε΄λους, ο΄σον αφορα΄ τη
φυ΄ση και την ΄εκταση των ελε΄γχων,

δ)

δεν εξυπηρετει΄ται πλε΄ον ο αρχικο΄ς στο΄χος του συστη΄µατος,

και το γεγονο΄ς ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συνιστα΄, υπο΄ το πρι΄σµα των εν λο΄γω συµπερασµα΄των, να εξεταστει΄ το
΄ τος·
ενδεχο΄µενο κατα΄ργησης του καθεστω
(1) ΕΕ C 98 της 24.4.2003.

30.4.2004

30.4.2004
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147. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ αν και συµφωνει΄ µε ορισµε΄νες απο΄ τις παρατη΄ ν για
ρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου δεν ακολου΄θησε τη συ΄σταση του Συνεδρι΄ου για την κι΄νηση διαδικασιω
΄ τος της προχρηµατοδο΄τησης, αλλα΄ αντι΄θετα υιοθε΄τησε δυ΄ο νε΄ους κανονισµου΄ς που περικατα΄ργηση του καθεστω
πλε΄κουν περαιτε΄ρω ΄ενα η΄δη πολυ΄πλοκο συ΄στηµα·
148. θεωρει΄ ο΄τι το καθεστω΄ς προχρηµατοδο΄τησης ουσιαστικα΄ παρε΄χει α΄τοκα κεφα΄λαια στις επιχειρη΄σεις που
΄ τος επιστροφω
΄ ν κατα΄ την εξαγωγη΄·
επωφελου΄νται του καθεστω
149. κατανοει΄ ο΄τι το Συµβου΄λιο ει΄ναι το ο΄ργανο που χαρα΄σσει την κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄ και ο΄τι εποµε΄νως
η επιρροη΄ της Επιτροπη΄ς ει΄ναι περιορισµε΄νη· εκφρα΄ζει, ωστο΄σο, τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν
καταβα΄λλει µεγαλυ΄τερες προσπα΄θειες να καταστη΄σει σαφε΄ς στο Συµβου΄λιο ο΄τι η τη΄ρηση σηµει΄ο προς σηµει΄ο των
συστα΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ει΄ναι σηµαντικο΄ και απαραι΄τητο βη΄µα για τη βελτι΄ωση της δηµοσιονοµικη΄ς
΄ ς, απο΄ την Επιτροπη΄, να υποβα΄λει προ΄ταση ΄εως το ∆εκε΄µβριο του 2004 σχετκα΄
διαχει΄ρισης της ΕΕ· ζητει΄, συνεπω
µε την κατα΄ργηση του συστη΄µατος προχρηµατοδο΄τησης·
150. εκφρα΄ζει τη βαθια΄ του απογοη΄τευση για το γεγονο΄ς ο΄τι το Συµβου΄λιο δεν ΄εχει υιοθετη΄σει ακο΄µη την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για κανονισµο΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) 1258/1999
περι΄ χρηµατοδοτη΄σεως της κοινη΄ς γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς (COM(2002)293), που ΄εχει στο΄χο να επεκτει΄νει τη µε΄γι΄ ν απο΄ 24 σε 36 µη΄νες και η
στη χρονικη΄ περι΄οδο κατα΄ την οποι΄α µπορει΄ να εφαρµοστει΄ διο΄ρθωση επι΄ των δαπανω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζεται θετικα΄ το΄σο απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο (1) ο΄σο και απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (2)·
Στη΄ριξη των µειονεκτικω΄ν περιοχω΄ν
151. υπενθυµι΄ζει ο΄τι το καθεστω΄ς στη΄ριξης των γεωργικω΄ν επιχειρη΄σεων σε µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς αποτελει΄ ΄ενα
απο΄ τα 22 µε΄τρα ενι΄σχυσης της γεωργι΄ας και ο΄τι, απο΄ τη θε΄σπιση΄ του, το 1975, υπε΄στη µι΄α σηµαντικη΄ τροποποι΄ηση, το 1999· υπενθυµι΄ζει επι΄σης ο΄τι ο σχετικο΄ς προϋπολογισµο΄ς ανε΄ρχεται συνολικα΄ σε 2 δισεκ. ευρω΄
ετησι΄ως και ο΄τι περι΄που το 50 % του ποσου΄ αυτου΄ καταβα΄λλεται απο΄ τα ευρωπαϊκα΄ ταµει΄α, απορροφω΄ντας το
1 % του συνολικου΄ ετη΄σιου προϋπολογισµου΄, η΄ περι΄που το 12,5 % του συνολικου΄ προϋπολογισµου΄ για την
ενι΄σχυση της υπαι΄θρου, µε αποτε΄λεσµα µε΄σω του κανονισµου΄ αυτου΄ να λαµβα΄νει ενι΄σχυση το 55,8 % ο΄λων των
γεωργικω΄ν επιχειρη΄σεων στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
΄ ν περιοχω
΄ ν» ορι΄σθηκε για πρω΄τη φορα΄ το 1975, ο΄ταν καθιε152. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η ΄εννοια των «µειονεκτικω
ρω΄θηκαν οι κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις προς τις περιοχε΄ς αυτε΄ς και ο΄τι, ΄εκτοτε, ο ορισµο΄ς αυτο΄ς ΄εχει υποστει΄ µικρε΄ς
µο΄νο προσαρµογε΄ς (Ειδικη΄ Έκθεση 4/2003 (3), παρα΄γραφος 5)· ΄ετσι, η ισχυ΄ουσα κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α διακρι΄νει
΄ ν περιοχω
΄ ν:
τρεις κατηγορι΄ες µειονεκτικω


τις ορεινε΄ς περιοχε΄ς,



τις λοιπε΄ς µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς,



τις περιοχε΄ς που αντιµετωπι΄ζουν ειδικε΄ς δυσκολι΄ες·

΄ νει ο΄τι απο΄ το 1975, οι κανο΄νες στη΄ριξης ουδε΄ποτε υποβλη΄θηκαν σε γενικη΄ αξιολο΄γηση και
153. διαπιστω
καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο, εγκαι΄ρως ου΄τως ω΄στε να ληφθει΄ υπο΄ψη στο πλαι΄σιο της
προσεχου΄ς διαδικασι΄ας για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς, µια συνοπτικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης, του΄το δε ακο΄µη και
΄ σει τη νο΄µιµη υποχρε΄ωση΄ τους να διαβιβα΄ζουν τα αναγκαι΄α προς
εα΄ν ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη δεν ΄εχουν εκπληρω
του΄το στοιχει΄α·
154.

΄ νει δυ΄ο ζητη΄µατα που θεωρει΄ ανησυχητικα΄:
σηµειω

α)

΄ ν τους ως µειονεκτικω
΄ ν,
τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αρµο΄δια για τον χαρακτηρισµο΄ περιοχω

β)

σε ορισµε΄να απο΄ αυτα΄ τα κρα΄τη µε΄λη οι χαρακτηριζο΄µενες ως µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς αυξη΄θηκαν σηµαντικα΄ µε
το πε΄ρασµα των χρο΄νων (4)·

΄ νει επι΄σης ο΄τι η αυ΄ξηση αυτη΄ επιδρα΄ αναγκαστικα΄ στις δυ΄ο τελευται΄ες κατηγορι΄ες, στις οποι΄ες η
155. σηµειω
«µειονεξι΄α» και οι «δυσκολι΄ες» ορι΄ζονται στη βα΄ση στατιστικω΄ν κριτηρι΄ων, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον εθνικο΄ µε΄σο
ο΄ρο·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 1.
ΕΕ C 273 Ε της 14.11.2003, σ. 66.
ΕΕ C 151 της 27.6.2003.
Το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο επισηµαι΄νει ο΄τι, µεταξυ΄ 1975 και 1988, οι µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς πε΄ρασαν απο΄ το 37,7 % στο
53,6 % στην Ιταλι΄α και απο΄ το 51,2 % στο 70,9 % στην Ιρλανδι΄α (ειδικη΄ ΄εκθεση 4/2003, παρα΄γραφος 8). Σε προηγου΄µε΄ νεται ο΄τι το ποσοστο΄ αυξη΄θηκε απο΄ 33,1 % σε 50,9 % το 1986 και απο΄ 50,9 % σε 53,5 % το 1989
νες εκθε΄σεις σηµειω
στην Οµοσπονδιακη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Γερµανι΄ας και απο΄ 40 % σε 45,1 % στη Γαλλι΄α, το 1989 (ετη΄σια ΄εκθεση σχετικα΄ µε το
οικονοµικο΄ ΄ετος 1990, παρα΄γραφος 9.21, ΕΕ C 324 της 13.12.1991).
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156. υπενθυµι΄ζει ο΄τι µπορου΄ν να προσαρµοσθου΄ν κριτη΄ρια και να γι΄νουν τροποποιη΄σεις στη χρησιµο΄ ν» περιοχω
΄ ν, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι ο ορισµο΄ς
ποιου΄µενη στατιστικη΄ βα΄ση για τον χαρακτηρισµο΄ των «κανονικω
΄ ν που εντα΄σσονται στις δυ΄ο τελευται΄ες κατηγορι΄ες ει΄ναι κα΄πως πιο ελαστικο΄ς, αν ο΄χι ασαφη΄ς, απο΄ τον
των περιοχω
΄ ς ορεινω΄ν περιοχω
΄ ν, ο΄πως αποδεικνυ΄ουν οι συνεχει΄ς αυξη΄σεις των δυ΄ο τελευται΄ων κατηγοριω΄ν·
ορισµο΄ των σαφω
΄ νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι, µετα΄ τα προηγου΄µενα σχο΄λια του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, που διατυπω
΄ θη157. σηµειω
καν το 1993, η Επιτροπη΄ επιχει΄ρησε να διενεργη΄σει ΄ερευνα σχετικα΄ µε τους χαρακτηρισµου΄ς, λυπα΄ται ο΄µως διο΄τι
η Επιτροπη΄ δεν ολοκλη΄ρωσε την ΄ερευνα εκει΄νη εξαιτι΄ας των πιε΄σεων που ασκη΄θηκαν απο΄ ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη·
158. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τη δυσκολι΄α της Επιτροπη΄ς να υπερασπισθει΄ αποτελεσµατικα΄ τα κοινοτικα΄
΄ ν συµφερο΄ντων και συµµερι΄ζεται τη γνω΄µη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι µι΄α απο΄
συµφε΄ροντα ΄εναντι των εθνικω
τις σοβαρο΄τερες αδυναµι΄ες των διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τις µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς ει΄ναι το γεγονο΄ς ο΄τι οι χαρακτηριι τα κρα΄τη µε΄λη και ο΄χι απο΄ την Κοινο΄τητα·
σµοι΄ πραγµατοποιου΄νται η΄ τροποποιου΄νται απο΄ τα ΄δια
159. καλει΄ την Επιτροπη΄ να πραγµατοποιη΄σει λεπτοµερη΄ και διεξοδικη΄ ΄ερευνα ο΄σον αφορα΄ τη σηµερινη΄ κατα΄΄ ν περιοχω
΄ ν και, ταυτο΄χρονα, να υποβα΄λει, κατα΄ την προσεχη΄ ΄εκθεση παρακολου΄θησης,
ταξη ο΄λων των µειονεκτικω
΄ ν περιοχω
΄ ν και να θεσπι΄σει αποτελεσµατικο΄
προ΄ταση περιοδικη΄ς αναθεω΄ρησης της κατα΄στασης των µειονεκτικω
΄ ν αυτω
΄ ν, αλλα΄ και θα επιτρε΄πει τη µει΄ωση΄
συ΄στηµα το οποι΄ο ο΄χι µο΄νο θα αποτρε΄πει την επε΄κταση των περιοχω
τους·
΄ νει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη διαθε΄τουν µεγα΄λη ποικιλι΄α δεικτω
΄ ν για τον ορισµο΄ των µειονεκτικω
΄ ν περιο160. σηµειω
΄ ν (17 δει΄κτες για την αξιολο΄γηση της παραγωγικο΄τητας των γαιω΄ν, 12 για τα οικονοµικα΄ αποτελε΄σµατα και
χω
΄ ς και ο΄τι το Ελεγκτικο΄
τρεις για τον πληθυσµο΄) (Ειδικη΄ Έκθεση 4/2003, παρα΄γραφος 33 και παρα΄ρτηµα ΙΙ), καθω
΄ν
Συνε΄δριο διαπι΄στωσε, στον επιτο΄πιο ΄ελεγχο που πραγµατοποι΄ησε, ο΄τι η χρη΄ση των πολυα΄ριθµων αυτω΄ν δεικτω
µπορει΄ να οδηγη΄σει σε εντελω΄ς διαφορετικου΄ς τρο΄πους µεταχει΄ρισης των διαφο΄ρων δικαιου΄χων, ιδι΄ως στις παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς·
161. ζητει΄, στην κατευ΄θυνση αυτη΄, την αξιολο΄γηση, πριν απο΄ τις 15 Ιουνι΄ου 2004, του συνο΄λου των ισχυο΄΄ ν βα΄σει της καταλληλο΄τητας και της σχετικο΄τητα΄ς τους και τον µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ περιορισµο΄ τους,
ντων δεικτω
΄ ς και τον (επανα)προσδιορισµο΄ τους κατα΄ τρο΄πο ω
΄ στε να προσφε΄ρονται λιγο΄τερο για «επε΄µβαση» εκ µε΄ρους
καθω
΄ ν·
των κρατω΄ν µελω
162. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι η Επιτροπη΄ δεν αντε΄δρασε στον κι΄νδυνο αρνητικω΄ν επιπτω΄σεων εξαιτι΄ας του
΄ ν περιοχω΄ν, της
ατυχε΄στατου συνδυασµου΄ της αρµοδιο΄τητας των κρατω΄ν µελω΄ν για την κατα΄ταξη των µειονεκτικω
χρη΄σης µεγα΄λης ποικιλι΄ας κριτηρι΄ων και της ανεπαρκου΄ς αξιολο΄γησης·
ι την Επιτροπη΄, εφο΄σον δεν µπορει΄
163. θεωρει΄ απολυ΄τως αναγκαι΄α την επι΄βλεψη της κατα΄στασης απο΄ την ΄δια
να αναµε΄νεται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να διαβιβα΄ζουν στην Επιτροπη΄ πληροφορι΄ες που θα µπορου΄σαν να οδηγη΄σουν
΄ νει επι΄σης ο΄τι η Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε να ει΄χε δω
΄ σει περισσο΄τερη
στη µει΄ωση της βοη΄θειας που εισπρα΄ττουν· σηµειω
προσοχη΄ στην ενυπα΄ρχουσα και προφανη΄ στο συ΄στηµα αυτο΄ συ΄γκρουση µεταξυ΄ των συµφερο΄ντων των κρατω΄ν
µελω΄ν και εκει΄νων της Κοινο΄τητας·
164. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ερευνη΄σει, παρουσια΄ζοντα΄ς την στην προσεχη΄ ΄εκθεση παρακολου΄θησης, ποια η΄ταν
η συνε΄πεια της εισαγωγη΄ς, απο΄ το 1990, του ο΄ρου της διατη΄ρησης του φυσικου΄ τοπι΄ου για τη χορη΄γηση αντι΄ ν αποζηµιω΄σεων, καθω΄ς και η επι΄δραση΄ της στον ο΄γκο των πληρωµω΄ν των ενισχυ΄σεων·
σταθµιστικω
΄ σεις, ω΄στε να
165. καλει΄ την Επιτροπη΄ να µελετη΄σει το ισχυ΄ον καθεστω΄ς ο΄σον αφορα΄ τις υπε΄ρµετρες αποζηµιω
΄ νονται
εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι γεωργικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις οι οποι΄ες λειτουργου΄ν υπο΄ παρο΄µοιες συνθη΄κες θα αποζηµιω
κατα΄ ανα΄λογο τρο΄πο, αλλα΄ και να ει΄ναι συγκρι΄σιµες οι µε΄θοδοι που εφαρµο΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη για να αποφευ΄΄ ς και να υποβα΄λει προ΄ταση για ΄εναν σαφη΄, εφαρµο΄σιµο ορισµο΄ της ΄εννοιας
γεται η υπε΄ρµετρη αποζηµι΄ωση, καθω
της «υπε΄ρµετρης αποζηµι΄ωσης»·
΄ ς των αντισταθµιστικω
΄ ν αποζηµιω΄σεων µια αξιολο΄γηση της
166. προτει΄νει επι΄σης να περιληφθει΄ στο καθεστω
δια΄ρθρωσης του κο΄στους των γεωργικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων, ου΄τως ω΄στε, ο΄ταν αυτη΄ ει΄ναι υψηλο΄τερη σε µια συγκε΄ ν εκµεταλλευ΄σεων σε α΄λλες, φυσιολογικε΄ς περιοχε΄ς,
κριµε΄νη περιοχη΄ συγκριτικα΄ µε τον µε΄σο ο΄ρο των γεωργικω
κατα΄ ΄ενα ορισµε΄νο ποσοστο΄ και για µια ορισµε΄νη δια΄ρκεια, να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το γεγονο΄ς αυτο΄ κατα΄ την
΄ σεις αυτε΄ς·
εξε΄ταση των υποψηφιοτη΄των για τις αποζηµιω
167. καλει΄ την Επιτροπη΄ να προσαρµο΄σει και να διευκρινι΄σει τον ο΄ρο «καλε΄ς γεωργικε΄ς πρακτικε΄ς», διασφαλι΄ζοντας ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη εφαρµο΄ζουν τον ο΄ρο αυτο΄ν κατα΄ τρο΄πο συνεπη΄ και υποβα΄λλουν τα αναγκαι΄α ΄εγγραφα
απο΄ τα οποι΄α να απορρε΄ει ο΄τι το ΄επραξαν ο΄ντως· επισηµαι΄νει στο πλαι΄σιο αυτο΄ ο΄τι το Κοινοβου΄λιο διε΄θεσε
΄ ν·
΄ ν δεικτω
πιστω΄σεις απο΄ τον προϋπολογισµο΄ του 2004 για την περαιτε΄ρω προω΄θηση των περιβαλλοντικω

30.4.2004

30.4.2004
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168. πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διαδραµατι΄σει πολυ΄ ενεργο΄τερο ρο΄λο στη διαχει΄ριση και επι΄βλεψη των
΄ ς ελα΄χιστα προ΄τυπα ελε΄γχου, τα οποι΄α πρε΄πει
αποζηµιω΄σεων και, για τον λο΄γο αυτο΄ν, πρε΄πει να καθορι΄σει σαφω
να τηρου΄νται κατα΄ τις επαληθευ΄σεις των αιτη΄σεων ενι΄σχυσης η΄ τους επι΄ το΄που ελε΄γχους· πιστευ΄ει επι΄σης ο΄τι η
΄ νει το Κοινοβου΄λιο κατα΄ πο΄σον τα κρα΄τη µε΄λη τηρου΄ν ο΄σα ορι΄ζει το α΄ρθρο 48,
Επιτροπη΄ πρε΄πει να ενηµερω
΄ ς ενε΄ργειες ΄εχει
παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (1) του Συµβουλι΄ου και σε ποιες ακριβω
΄ σεις για τα κρα΄τη µε΄λη
προβει΄ η Επιτροπη΄ στο πλαι΄σιο αυτο΄· αναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄ ο΄τι θα προβλε΄ψει κυρω
΄ σεις τους και δεν παρε΄χουν τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την εκ µε΄ρους
τα οποι΄α δεν τηρου΄ν τις υποχρεω
τους διαχει΄ριση των κανο΄νων στη΄ριξης, λο΄γου χα΄ριν µειω΄νοντας η΄ περικο΄πτοντας την καταβολη΄ αποζηµιω΄σεων·
169. ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι, εφο΄σον ο δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς απαιτει΄ συγκεκριµε΄νους, ποσοτικα΄ προσδιορισµε΄νους στο΄χους για κα΄θε µε΄τρο ενι΄σχυσης, θα η΄ταν σκο΄πιµο να καθορι΄ζονται οι δει΄κτες για τις µειονεκτικε΄ς
περιοχε΄ς α΄µεσα απο΄ συγκεκριµε΄νους στο΄χους προς επι΄τευξη και να ορι΄ζονται τα κριτη΄ρια για την παροχη΄ ενι΄σχυσης υπο΄ µορφη΄ υποχρεωτικω΄ν αποτελεσµα΄των, του΄το θα επε΄τρεπε στο καθεστω΄ς να ει΄ναι πολυ΄ λιγο΄τερο ευα΄λωτο
΄ ν·
στις σκοπιµο΄τητες των κρατω΄ν µελω
170. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η επιτροπη΄ διαχει΄ρισης συνεχι΄ζει να διαδραµατι΄ζει και΄ριο
΄ τος στη΄ριξης, ενω΄ οι δραστηριο΄τητες και οι αποφα΄σεις της ει΄ναι σχεδο΄ν ανεξε΄ρο΄λο στην εφαρµογη΄ του καθεστω
λεγκτες·
΄ ς και
171. προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τα 22 υπα΄ρχοντα µε΄τρα ενι΄σχυσης στον αγροτικο΄ τοµε΄α, καθω
΄ νευσης ορισµε΄νων απο΄ τα µε΄τρα αυτα΄, ω΄στε να βελτιωθει΄ η επι΄βλεψη΄ τους·
το ενδεχο΄µενο συγχω

΄ ταµει΄α
∆ιαρθρωτικα

Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ το 2002
172.

Ξεχωρι΄ζουν τα εξη΄ς:

΄ σεων ανα΄ληψης υποχρεω
΄ σεων πλησι΄ασε το 98 % (βλ. πι΄νακα 1). Ωστο΄σο,
«Το 2002, η εκτε΄λεση των πιστω
΄ σεις πληρωµω
΄ ν, το επι΄πεδο εκτε΄λεσης ει΄ναι σαφω
΄ ς χαµηλο΄τερο, ο΄πως συνε΄βη και στα
ο΄σον αφορα΄ τις πιστω
οικονοµικα΄ ΄ετη 2000 και 2001.
΄ της ΕΕ, 2000-2002.
Πι΄νακας 1. Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
΄ σεων
Πιστω΄σεις ανα΄ληψης υποχρεω
Εγκεκριµε΄νες
πιστω΄σεις

Εκτελεσθει΄σες
πιστω΄σεις

εκατ. ευρω΄

Πιστω΄σεις πληρωµω΄ν

Βαθµο΄ς εκτε΄λεσης

Εγκεκριµε΄νες
πιστω΄σεις

Εκτελεσθει΄σες
πιστω΄σεις

εκατ. ευρω΄

%

Βαθµο΄ς εκτε΄λεσης
%

2000

96 620

79 601

82,4

95 034

83 440

87,8

2001

106 924

103 333

96,6

97 160

79 987

82,3

2002

100 977

98 875

97,9

98 579

85 144

86,4

Πηγη΄: Ετη΄σιοι λογαριασµοι΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Οικονοµικα΄ ΄ετη 2001 και 2002.

Ο προϋπολογισµο΄ς συντι΄θεται απο΄ επτα΄ κατηγορι΄ες: 1) Γεωργι΄α, 2) ∆ιαρθρωτικα΄ µε΄τρα, 3) Εσωτερικε΄ς πολιτικε΄ς, 4) Εξωτερικε΄ς ενε΄ργειες, 5) ∆ιοι΄κηση, 6) Αποθεµατικα΄ και 7) Προενταξιακη΄ ενι΄σχυση. Τα ποσοστα΄
΄ σεων πληρωµω
΄ ν διαφοροποιου΄νται σηµαντικα΄, ανα΄λογα µε την κατηγορι΄α, µε τα διαρεκτε΄λεσης των πιστω
θρωτικα΄ µε΄τρα και την προενταξιακη΄ ενι΄σχυση να παρουσια΄ζουν τα χαµηλο΄τερα µεγε΄θη, ο΄πως φαι΄νεται στο
σχη΄µα 1.
(1) Άρθρο 48
1. Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν την αποτελεσµατικη΄ παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς του προγραµµατισµου΄ αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης.
2. Η παρακολου΄θηση πραγµατοποιει΄ται µε διαδικασι΄ες που συµφωνου΄νται απο΄ κοινου΄. Η παρακολου΄θηση πραγµατο΄ ν φυσικω
΄ ν και χρηµατοδοτικω
΄ ν δεικτω
΄ ν που συµφωνου΄νται και καθορι΄ζονται εκ των προτε΄ρων.
ποιει΄ται µε΄σω ειδικω
Τα κρα΄τη µε΄λη υποβα΄λλουν στην Επιτροπη΄ ετη΄σιες εκθε΄σεις προο΄δου.
΄ νται επιτροπε΄ς παρακολου΄θησης.
3. Εα΄ν χρεια΄ζεται, συνιστω
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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΄ σεων πληρωµω
΄ ν, 2000-2002.
Σχη΄µα 1. Βαθµοι΄ εκτε΄λεσης των πιστω

Porcentaje
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2000

Agriculture

Structural actions

2001

Internal policy

2002

External policy

Pre-accession aid

΄ ν δαπανω΄ν (κατηγορι΄α 5) και τα αποθεµατικα΄ (κατηγορι΄α 6), διο΄τι
Σηµει΄ωση: ∆εν περιλαµβα΄νονται οι δει΄κτες εκτε΄λεσης των διοικητικω
οι πιστω΄σεις των κατηγοριω΄ν αυτω΄ν ει΄ναι διαφορετικη΄ς φυ΄σης απο΄ εκει΄νες των υπολοι΄πων.
Πηγη΄: Ετη΄σιοι λογαριασµοι΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Οικονοµικα΄ ΄ετη 2001 και 2002.

Όταν συγκρι΄νονται βαθµοι΄ εκτε΄λεσης, πρε΄πει να επισηµαι΄νονται τα διαφορετικα΄ χαρακτηριστικα΄ των διαφο΄΄ νει την εξε΄ρων κατηγοριω΄ν. Για παρα΄δειγµα, για τη γεωργι΄α (κατηγορι΄α 1), ο βαθµο΄ς εκτε΄λεσης ενσωµατω
΄ ς και τη σχε΄ση ευρω΄-δολαρι΄ου. Συνεπω
΄ ς, ΄ενας
λιξη των τιµω΄ν των αγροτικω΄ν προϊο΄ντων στην αγορα΄, καθω
χαµηλο΄ς βαθµο΄ς εκτε΄λεσης µπορει΄ να σηµαι΄νει, ενδεχοµε΄νως, ευνοϊκο΄τερη σχε΄ση ευρω΄-δολαρι΄ου και ο΄χι
ανεπαρκη΄ διαχει΄ριση.
Για α΄λλες κατηγορι΄ες, (διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, εσωτερικε΄ς πολιτικε΄ς, εξωτερικε΄ς ενε΄ργειες και προενταξιακη΄ ενι΄σχυση), οι πιστω΄σεις συνδε΄ονται κυρι΄ως µε πολυετη΄ προγρα΄µµατα. Η εκτε΄λεση των προγραµµα΄των αυτω΄ν
περνα΄ απο΄ δια΄φορα στα΄δια-απο΄ την προκη΄ρυξη και την επιλογη΄ των σχεδι΄ων στην πραγµατικη΄ εκτε΄λεση εκ
΄ ν. Συνεπω
΄ ς, ΄ενας χαµηλο΄ς
µε΄ρους των αναδο΄χων, ακολουθω΄ντας τις διαδικασι΄ες των δηµο΄σιων διαγωνισµω
βαθµο΄ς εκτε΄λεσης µπορει΄ να σηµαι΄νει προβλη΄µατα σε κα΄ποιο απο΄ τα στα΄δια αυτα΄. Για ορισµε΄να προγρα΄µµατα ισχυ΄ει η επιµερισµε΄νη διαχει΄ριση, δηλαδη΄ ορισµε΄να στα΄δια της εκτε΄λεσης τα διαχειρι΄ζεται η Επιτροπη΄
΄ ν η΄ των δικαιου΄χων χωρω΄ν.
και α΄λλα κυρι΄ως οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες των κρατω΄ν µελω
∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α
Το 2002, ο βαθµο΄ς εκτε΄λεσης των πιστω΄σεων πληρωµω΄ν για τα διαρθρωτικα΄ µε΄τρα πλησι΄ασε το 75 %.
Περι΄που κατα΄ τα τρι΄α τε΄ταρτα, η υποεκτε΄λεση οφειλο΄ταν σε χαµηλο΄τερες του αναµενο΄µενου πληρωµε΄ς για
΄ ν προγραµµα΄των παρουσι΄ασαν πολυ΄ χαµηλου΄ς
παλαιο΄τερα προγρα΄µµατα (βλ. πι΄νακα 2). Όλα τα ει΄δη παλαιω
βαθµου΄ς εκτε΄λεσης· για παρα΄δειγµα, οι σηµαντικο΄τερες θε΄σεις (στο΄χος 1, στο΄χος 2 και κοινοτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες) ει΄χαν βαθµου΄ς εκτε΄λεσης χαµηλο΄τερους του 20 %.
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Πι΄νακας 2. Πληρωµε΄ς για διαρθρωτικα΄ µε΄τρα, 2002.
Εγκεκριµε΄νες
πιστω΄σεις

Εκτελεσθει΄σες
πιστω΄σεις

Βαθµο΄ς
εκτε΄λεσης

∆ιαφορα΄

΄
εκατ. ευρω

Νε΄α προγρα΄µµατα (2000-2006)

%

24 289

22 326

1 964

91,9

Παλαιο΄τερα προγρα΄µµατα (προ του 2000)

7 314

1 173

6 141

16,0

Εκ των οποι΄ων: Στο΄χος 1

3 388

609

2 779

18,0

Στο΄χος 2

1 600

243

1 357

15,2

Στο΄χος 3

500

0

500

0,0

Άλλα
Κοινοτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες
Καινοτο΄µες δρα΄σεις/τεχνικη΄
υποστη΄ριξη
Συ΄νολο

240

80

160

33,2

1 478

181

1 297

12,2

108

61

47

56,2

31 603

23 499

8 104

74,4

Πηγη΄: Ετη΄σιοι λογαριασµοι΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Οικονοµικο΄ ΄ετος 2002.

΄ ν δαπανω
΄ν
Το 2002, οι πληρωµε΄ς για παλαιο΄τερα προγρα΄µµατα αντιστοιχου΄σαν σε επιστροφε΄ς πραγµατικω
΄ σεις πληρωµω
΄ ν σε προβλε΄ψεις που της
στα κρα΄τη µε΄λη. Η Επιτροπη΄ βα΄σιζε την προ΄ταση΄ της για τις πιστω
΄ ς, οι πολυ΄ χαµηλοι΄ βαθµοι΄ εκτε΄λεσης σηµαι΄νουν πως το κλει΄σιµο
διαβιβα΄σθηκαν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη. Συνεπω
΄ ν προγραµµα΄των προχω
΄ ρησε µε πολυ΄ βραδυ΄τερο ρυθµο΄ απο΄ ο΄,τι περι΄µεναν η Επιτροπη΄ και τα
των παλαιω
κρα΄τη µε΄λη.
Προενταξιακη΄ ενι΄σχυση
Την προενταξιακη΄ ενι΄σχυση (κατηγορι΄α 7) αποτελου΄σαν τρι΄α προγρα΄µµατα: PHARE (διοικητικη΄ υποστη΄ριξη),
ISPA (διαρθρωτικη΄ υποστη΄ριξη) και SAPARD (γεωργι΄α) (1). Τα τρι΄α αυτα΄ προγρα΄µµατα ει΄χαν σχετικα΄ χαµηλου΄ς βαθµου΄ς εκτε΄λεσης -το SAPARD ει΄χε σηµαντικα΄ χαµηλο΄τερο βαθµο΄ εκτε΄λεσης απο΄ τα α΄λλα δυ΄ο προγρα΄µµατα (βλ. πι΄νακα 3).
΄ ν των προενταξιακω
΄ ν ενισχυ΄σεων, 2002.
Πι΄νακας 3. Εκτε΄λεση των πληρωµω
Εγκεκριµε΄νες πιστω΄σεις
΄ν
πληρωµω

Εκτελεσθει΄σες πιστω΄σεις
πληρωµω΄ν

εκατ. ευρω΄

Βαθµο΄ς εκτε΄λεσης

΄ σεις
Υποχρεω
που εκκρεµου΄ν (RAL)

%

εκατ. ευρω΄

SAPARD

370

124

33,5

1 469

ISPA

506

398

78,7

2 642

1 596

1 101

69,0

4 305

2 472

1 623

65,7

8 416

PHARE
Συ΄νολο

Πηγη΄: Ετη΄σιοι λογαριασµοι΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Οικονοµικο΄ ΄ετος 2002.

Το SAPARD ει΄χε καθυστερη΄σει σηµαντικα΄, διο΄τι απαιτη΄θηκε περισσο΄τερος απο΄ τον προβλεπο΄µενο χρο΄νο για
΄ ρες, πρα΄γµα που
την εγκατα΄σταση αποκεντρωµε΄νων συστηµα΄των διαχει΄ρισης και ελε΄γχου στις υποψη΄φιες χω
΄ ν ΄εγινε µο΄λις
αποτελου΄σε προϋπο΄θεση του προγρα΄µµατος. Για παρα΄δειγµα, η διαπι΄στευση των αρµοδι΄ων αρχω
΄ ρες συγκε΄νστο δευ΄τερο εξα΄µηνο του 2002 στην Πολωνι΄α, τη Ρουµανι΄α και την Ουγγαρι΄α. Αυτε΄ς οι τρεις χω
τρωναν τα δυ΄ο τρι΄τα των πιστω΄σεων (2).
΄ σεις ανα΄ληψης υποχρεω
΄ σεων ει΄χαν καθυστερη΄σει και
Όσον αφορα΄ το ISPA, η Επιτροπη΄ εξη΄γησε ο΄τι οι πιστω
συγκεντρωθει΄ στο τε΄λος του οικονοµικου΄ ΄ετους διο΄τι η επιτροπη΄ διαχει΄ρισης του προγρα΄µµατος συνεδρι΄ασε
΄ σεων πληρωµο΄λις στα µε΄σα Ιουλι΄ου. Αυτο΄, φυσικα΄, προκα΄λεσε και καθυστε΄ρηση στην εκτε΄λεση των πιστω
µω΄ν.
΄ ρες απο΄ το Ταµει΄ο
(1) Το 2002, ενσωµατω΄θηκαν στην κατηγορι΄α 7 και τα ποσα΄ που καταβλη΄θηκαν στις υποψη΄φιες χω
Αλληλεγγυ΄ης. Εντου΄τοις, τα ποσα΄ αυτα΄ δεν περιλαµβα΄νονται στην παρου΄σα ανα΄λυση της εκτε΄λεσης της προενταξιακη΄ς
βοη΄θειας.
(2) Οι εξηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς σε σχε΄ση µε την εκτε΄λεση της προενταξιακη΄ς ενι΄σχυσης βρι΄σκονται στην παρα΄γραφο 2.6.5 της
΄εκθεσης της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ και χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002.
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Σε σχε΄ση µε το PHARE, η Επιτροπη΄ απε΄δωσε τον χαµηλο΄ βαθµο΄ εκτε΄λεσης στο γεγονο΄ς ο΄τι οι δικαιου΄χες
΄ ρες παρουσι΄ασαν ελα΄χιστες αιτη΄σεις πληρωµω
΄ ν σε σχε΄ση µε ο΄,τι ει΄χαν προβλε΄ψει προηγουµε΄νως, αλλα΄ και
χω
΄ σεων ανα΄ληψης υποχρεω
΄ σεων στο τε΄λος του ΄ετους.
στη συγκε΄ντρωση των πιστω
΄ σεις ανα΄ληψης υποχρεω
΄ σεων που εκκρεΣτο τε΄λος του 2002, ει΄χε συσσωρευθει΄ σηµαντικο΄ ποσο΄ σε πιστω
΄ σεις για το SAPARD και το ISPA ανε΄ρχονταν σε
µου΄σαν, για τα τρι΄α προγρα΄µµατα. Οι εκκρεµου΄σες υποχρεω
περισσο΄τερα απο΄ 4 δισεκ. ευρω΄. Σε αντι΄θεση µε τα δυ΄ο αυτα΄ προγρα΄µµατα, το PHARE θεσπι΄σθηκε πριν απο΄
΄ σεις που εκκρεµου΄σαν στο τε΄λος του 2002, λιγο΄τερο απο΄ 12 %
το ΄ετος 2000. Ωστο΄σο, απο΄ τις υποχρεω
΄ σεων οικονοµικω
΄ ν ετω΄ν πριν απο΄ το 2000.»
αντιστοιχου΄σαν σε αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι η εκτε΄λεση των πιστω
΄ σεων ανα΄ληψης υποχρεω
΄ σεων η΄ταν υψηλο΄τερη το
173. σηµειω
΄ ν εξακο2002 απο΄ ο΄,τι το 2001 και το 2000, λυπα΄ται ο΄µως διο΄τι ο βαθµο΄ς εκτε΄λεσης των πιστω΄σεων πληρωµω
΄ ντας την εµφα΄νιση πολυ΄ υψηλου΄ πλεονα΄σµατος στον προϋπολογισµο΄ της
λουθει΄ να ει΄ναι πολυ΄ χαµηλο΄ς, προκαλω
ΕΕ για τρι΄το συνεχο΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος·
΄ σεων ανα΄ληψης υποχρεω
΄174. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τη συνεχιζο΄µενη υποχρησιµοποι΄ηση των πιστω
σεων στα διαρθρωτικα΄ µε΄τρα και την προενταξιακη΄ ενι΄σχυση, αν και το επι΄πεδο των πιστω΄σεων πληρωµω΄ν που
΄ τερο εκει΄νων του 2000 και του 2001·
εκτελε΄σθηκαν το 2002 για τις δυ΄ο αυτε΄ς κατηγορι΄ες η΄ταν ανω
΄ νει ο΄τι ο βασικο΄ς λο΄γος του χαµηλου΄ βαθµου΄ εκτε΄λεσης των πιστω
΄ σεων πληρωµω΄ν για τις διαρ175. σηµειω
΄ν
θρωτικε΄ς δρα΄σεις το 2002 υπη΄ρξε ο πολυ΄ βραδυ΄τερος απο΄ τον αναµενο΄µενο ρυθµο΄ς ολοκλη΄ρωσης των παλαιω
προγραµµα΄των· λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση την ΄εκθεση προο΄δου της Επιτροπη΄ς προς την αρµο΄δια για την ΄εγκριση
της διαχει΄ρισης αρχη΄ για τους λο΄γους που προκαλου΄ν την καθυστε΄ρηση αυτη΄ και µι΄α αξιολο΄γηση σχετικα΄ µε τον
τρο΄πο προ΄ληψης παρο΄µοιων καθυστερη΄σεων κατα΄ το κλει΄σιµο των προγραµµα΄των 2000-2006·
176. εκφρα΄ζει την ΄εκπληξη΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν δηµοσι΄ευσε κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για το
΄ ν, ο΄πως ζητει΄ται στην παρα΄γραφο 81 του
προ΄γραµµα SAPARD σε ο΄λες τις γλω΄σσες των νε΄ων κρατω΄ν µελω
ψηφι΄σµατος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 8ης Απριλι΄ου 2003 (1), σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για το οικονο΄ σει µε την πρω΄τη ευκαιρι΄α·
µικο΄ ΄ετος 2001· επιµε΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει να επανορθω
Προβλε΄ψεις των κρατω΄ν µελω΄ν
΄ νει ο΄τι σηµαντικο΄ς αριθµο΄ς κρατω΄ν µελω΄ν δεν ΄εχουν υποβα΄λει τις προβλε΄ψεις τους για το θε΄µα
177. διαπιστω
των αιτη΄σεων πληρωµω΄ν για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2002 και 2003 προ της λη΄ξεως της προθεσµι΄ας της 30η΄ς
Απριλι΄ου 2002, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 7 του α΄ρθρου 32 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (2)
του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α· παρατηρει΄ επι΄σης ο΄τι το συνολικο΄ ποσοστο΄ σφα΄λµατος ως
προς την προ΄βλεψη για ο΄λα τα προγρα΄µµατα ανερχο΄ταν στο 73 %, τα 2/3 του οποι΄ου οφει΄λονταν στις υπερβολικα΄ εξωπραγµατικε΄ς προβλε΄ψεις πε΄ντε κρατω΄ν µελω΄ν·
΄ σεων στον κανονισµο΄ (ΕΚ)
178. καλει΄ επιµο΄νως την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει την καθιε΄ρωση µηχανισµου΄ κυρω
αριθ. 1260/1999 για την προσεχη΄ περι΄οδο προγραµµατισµου΄ (2007-2013), ιδιαι΄τερα στην περι΄πτωση κατα΄ την
οποι΄α οι προβλε΄ψεις για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2004 και 2005 δεν επε΄δειξαν συνεχη΄ βελτι΄ωση·
179. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τη θε΄σπιση ενο΄ς συστη΄µατος βα΄σει του οποι΄ου εα΄ν η διαφορα΄ µεταξυ΄ των
΄ ν αναγκω
΄ ν σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο οικονοµικο΄ ΄ετος υπερβαι΄νει κα΄ποιο
πο΄ρων που ζητη΄θηκαν και των πραγµατικω
ποσοστο΄, θα επιβα΄λλεται η υποχρε΄ωση υποβολη΄ς προβλε΄ψεων για τα επο΄µενα ΄ετη συνοδευο΄µενων απο΄ ΄εκθεση
ανεξα΄ρτητου ελεγκτη΄ και, εα΄ν η διαφορα΄ παραµε΄νει, θα µπορει΄ να µειω΄νεται το χορηγου΄µενο ποσο΄ν κατα΄ το
ποσοστο΄ της διαφορα΄ς·
Απλοποι΄ηση
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ ενε΄κρινε πρωτοβουλι΄α για τη διασφα΄λιση της απλοποι΄ησης, της αποσαφη΄νισης,
180. σηµειω
΄ ν πολιτικω
΄ ν για το δια΄στηµα 2000-2006 και
του συντονισµου΄ και της ευε΄λικτης διαχει΄ρισης των διαρθρωτικω
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς προς την αρµο΄δια για την ΄εγκριση της διαχει΄ρισης αρχη΄
σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που λαµβα΄νει και σχετικα΄ µε τον βαθµο΄ στον οποι΄ο τα µε΄τρα αυτα΄ ΄εχουν συµβα΄λει στην
υποστη΄ριξη και/η΄ τη βελτι΄ωση της εκτε΄λεσης·
Κανο΄νας Ν + 2
181. κα΄νει δεκτο΄ µε ικανοποι΄ηση τον κανο΄να Ν + 2 ως µε΄θοδο για την παρακι΄νηση των κρατω΄ν µελω΄ν να
΄ ν ταµει΄ων και να περιορι΄σουν σηµαντικα΄ τον ο΄γκο των RAL·
εφαρµο΄ζουν τα προγρα΄µµατα των διαρθρωτικω
επιµε΄νει ο΄τι ο κανο΄νας αυτο΄ς πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται µε συνε΄πεια και αποφασιστικο΄τητα στο πλαι΄σιο ο΄χι µο΄νο
της τρε΄χουσας περιο΄δου προγραµµατισµου΄ (2000-2006) αλλα΄ και της προσεχου΄ς (2007-2013)·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 21.
(2) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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΄ νει ανα΄ τρι΄µηνο το Κοινοβου΄λιο
182. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη δη΄λωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι ενηµερω
σχετικα΄ µε την τρε΄χουσα κατα΄σταση ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κανο΄να N + 2, ο΄πως ει΄χε ζητη΄σει το Κοινοβου΄λιο µε την παρα΄γραφο 27 του ψηφι΄σµατο΄ς του της 22ας Οκτωβρι΄ου 2003 (1) σχετικα΄ µε τα ∆ιαρθρωτικα΄
΄ ν οργα΄νων στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω εποπτει΄ας θα αποδω
΄ σει
Ταµει΄α· ελπι΄ζει ο΄τι η συνεργασι΄α των δυ΄ο θεσµικω
΄ ν δυσχερειω
΄ ν στην εκτε΄λεση των προγραµκαρπου΄ς, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τη διαπι΄στωση των αιτι΄ων των διαρκω
µα΄των και τον εντοπισµο΄ των βε΄λτιστων µεθο΄δων διαχει΄ρισης των προγραµµα΄των·
Αιτι΄ες της υποχρησιµοποι΄ησης
΄ σεων πληρωµω΄ν
183. πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη συνεχη΄ υποχρησιµοποι΄ηση των πιστω
στα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, που αποτελου΄ν µη υποχρεωτικε΄ς δαπα΄νες και ΄εναν απο΄ τους κυ΄ριους στο΄χους του
΄ σει την ανα΄λυση΄ της ο΄σον αφορα΄ τις αιτι΄ες της υποχρησιµοποι΄ησης·
Κοινοβουλι΄ου, πρε΄πει να βελτιω
184.

καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε λεπτοµερη΄ ανα΄λυση που θα λαµβα΄νει υπο΄ψη:

α)

ο΄λα τα στα΄δια της διαχει΄ρισης ενο΄ς σχεδι΄ου και τις αντι΄στοιχες δραστηριο΄τητες,

β)

τα στα΄δια που εξαρτω΄νται απο΄ τη διαχει΄ριση και βρι΄σκονται υπο΄ την ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν και τα στα΄δια
΄ νται απο΄ τη διαχει΄ριση και βρι΄σκονται υπο΄ την ευθυ΄νη της Επιτροπη΄ς,
που εξαρτω

γ)

δει΄κτες ικανοποιητικη΄ς/µη ικανοποιητικη΄ς εκτε΄λεσης των διαφο΄ρων δραστηριοτη΄των σε κα΄θε στα΄διο,

δ)

ποια προβλη΄µατα επισηµα΄νθηκαν και σε ποια στα΄δια,

ε)

΄ ς την αιτι΄α του (κρα΄τη µε΄λη η΄ Επιτροπη΄)·
διεξοδικη΄ ανα΄λυση του προβλη΄µατος που θα επισηµαι΄νει σαφω

΄ σει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α µια σαφω
΄ ς βελτιωµε΄νη ανα΄λυση των αιτιω΄ν της
185. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να σηµειω
υποχρησιµοποι΄ησης, ω΄στε να αντιµετωπισθει΄ η (εσφαλµε΄νη) γενικη΄ εντυ΄πωση ο΄τι η εκτελεστικη΄ αρχη΄ της Ένωσης,
η Επιτροπη΄, αποφευ΄γει να εφαρµο΄σει την πολιτικη΄ που ενε΄κρινε στο πεδι΄ο αυτο΄ η νοµοθετικη΄ αρχη΄ της Ένωσης
δηλαδη΄ το Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο·
΄ ν της στα κρα΄τη
186. πιστευ΄ει ο΄τι θα η΄ταν ωφε΄λιµο να δηµοσιευ΄σει η Επιτροπη΄ τα αποτελε΄σµατα των ερευνω
΄ ν παραµε΄τρων, ο΄πως η αρχη΄ της συµπληρωµατικο΄τητας, ο δηµοσιονοµικο΄ς
µε΄λη σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ βασικω
΄ελεγχος, η αιτιολο΄γηση των δαπανω
΄ ν και των αγορω΄ν του δηµοσι΄ου διο΄τι, πε΄ρα απο΄ την αυ΄ξηση της διαφα΄νειας
στη διαχει΄ριση, θα επε΄τρεπε στα θεσµικα΄ και α΄λλα ο΄ργανα να συγκρι΄νουν τα αποτελε΄σµατα΄ τους κατα΄ τον ΄διο
ι
τρο΄πο, ενω΄ εκει΄νοι που συµµετε΄χουν η΄ θα συµµετα΄σχουν στο µε΄λλον στα προγρα΄µµατα θα επωφεληθου΄ν απο΄ την
πει΄ρα των παλαιο΄τερων συναδε΄λφων τους·
187. χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να ζητη΄σει απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να υποβα΄λουν ετη΄σια ΄εκθεση
΄ ν δραστηριοτη΄των τους το 2002 και δηλω
΄ νει ο΄τι θα επιθυµου΄σε να λα΄βει
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των ελεγκτικω
σχετικη΄ συνοπτικη΄ ΄εκθεση·
Αποτελεσµατικο΄τητα των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων
188. καλει΄ την Επιτροπη΄ να περιλα΄βει στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ της για τη συναπο΄φαση προς το Κοινοβου΄λιο
΄ ν ταµει΄ων στο επι΄πεδο των οικονοµικω
΄ ν ανισοτη΄των µεταξυ΄ των περιαξιολο΄γηση της επι΄πτωσης των διαρθρωτικω
΄ ν, συγκρι΄νοντας τα κατα΄ περιφε΄ρεια και κατα΄ ταµει΄ο αποτελε΄σµατα και αναφε΄ροντας ενδεχοµε΄νως την
φερειω
επι΄δραση την οποι΄α, εν σχε΄σει και προς την αποτελεσµατικο΄τητα, ΄εχει η ποιο΄τητα των θεσµω΄ν στις επωφελου΄µενες
περιφε΄ρειες·
Εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν 1681/94 και 438/2001
189. λαµβα΄νει γνω΄ση των αποτελεσµα΄των της ΄ερευνας που διεξη΄γαγαν η OLAF και η Γ∆ περιφερειακη΄ πολι΄ ν και την ανα΄κτηση αχρεωστη΄τως κατατικη΄ς σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα και τις διαδικασι΄ες δη΄λωσης παρατυπιω
΄ ν εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω
΄ ν· διαπιστω
΄ νει, µε βα΄ση τα αποτελε΄σµατα αυτα΄, ο΄τι κατα΄ το 2002
βληθε΄ντων ποσω
και το 2003 τα κρα΄τη µε΄λη εξακολουθου΄σαν να ΄εχουν αµφιβολι΄ες σε σχε΄ση µε την ορθη΄ εφαρµογη΄ ορισµε΄νων
΄ νει τα µε΄τρα συνε΄χειας
΄ ν (ΕΚ) αριθ. 1681/94 (2) και 438/2001 (3) της Επιτροπη΄ς· σηµειω
διατα΄ξεων των κανονισµω
΄ ν αυτω΄ν, που ανη΄γγηλε η Επιτροπη΄· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να
και απλου΄στευσης για την α΄ρση των ασαφειω
υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την προ΄οδο προς την κατευ΄θυνση της επι΄τευξης αυτου΄ του στο΄χου·
(1) P5_TA(2003)0448.
(2) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.
(3) ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 21.
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Ζητη΄µατα σχετικα΄ µε το µε΄λλον των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων
190. ελπι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα αναλα΄βει πρωτοβουλι΄α η οποι΄α θα εγγυα΄ται σε µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ ο΄τι οι
πιστω΄σεις του Στο΄χου 2 θα φθα΄νουν στις περιοχε΄ς που ΄εχουν πληγει΄ σε µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ απο΄ διαρθρωτικα΄
προβλη΄µατα, εναρµονι΄ζοντας σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο τις εθνικε΄ς αποφα΄σεις (1)·
191. ελπι΄ζει ο΄πως και η Επιτροπη΄ ο΄τι θα αποφευχθου΄ν καθυστερη΄σεις στις νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις για την
προσεχη΄ περι΄οδο προγραµµατισµου΄ και ο΄τι η διαδικασι΄α θα ει΄ναι ΄ετοιµη προ της 1ης Ιανουαρι΄ου 2007 (2)·
192. συµµερι΄ζεται την ανησυχι΄α της Επιτροπη΄ς για τα µεταφραστικα΄ προβλη΄µατα που προ΄κειται να υπα΄ρξουν
και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να επεξεργασθει΄ τις κατα΄λληλες δηµοσιονοµικε΄ς προβλε΄ψεις (3)·
΄ ρηση των συστηµα΄των διαχει΄ρι193. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να µην εγκαταλει΄ψει τις προσπα΄θειες για αναθεω
σης και ελε΄γχου των κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν µε σκοπο΄ την επι΄τευξη «ευ΄λογης εγγυ΄ησης» (4)·
194. επικροτει΄ την συ΄ζευξη µεταξυ΄ του χα΄ρτη των επιλε΄ξιµων για ενι΄σχυση απο΄ τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α περι΄ ν και του χα΄ρτη των αδειω
΄ ν για περιφερειακε΄ς ενισχυ΄σεις εθνικου΄ χαρακτη΄ρα (5)·
φερειω
΄ ν κεφαλαι΄ων στην συγχρηµα195. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τα αποτελε΄σµατα της συµµετοχη΄ς ιδιωτικω
τοδο΄τηση προγραµµα΄των που επωφελου΄νται των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων και να λα΄βει µε΄τρα για την ενδεχο΄µενη
το΄νωση της συµµετοχη΄ς αυτη΄ς·
Εσωτερικε΄ς πολιτικε΄ς και ΄ερευνα
΄ ν κατανε΄µεται µεταξυ΄ 13 γενικω΄ν
196. παρατηρει΄ ο΄τι η αρµοδιο΄τητα εφαρµογη΄ς των εσωτερικω΄ν πολιτικω
διευθυ΄νσεων·
΄ ν για τη βελτι΄ωση της συνε΄πειας των
197. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να δροµολογη΄σει την ανα΄πτυξη διαδικασιω
΄ ν εκ των προτε΄ρων και µεσοπρο΄θεσµων αξιολογη΄σεων, προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ συνεπε΄στερη βα΄ση
διαδικασιω
΄ ν για τις εκ των υστε΄ρων αξιολογη΄σεις·
πληροφοριω
198. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει ΄εκθεση σχετικα΄ µε την προ΄οδο και τις δραστηριο΄τητες που σχεδια΄ζει
΄ ν και περιβαλλοντικω
΄ ν στο΄χων της Λισσαβω
΄ νας και του Γκο΄τενµπουργκ
για την καλυ΄τερη ΄ενταξη των κοινωνικω
΄ ν ταµει΄ων το΄σο σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ο΄σο και σε
στον προγραµµατισµο΄ και την αξιολο΄γηση των διαρθρωτικω
επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν·
199. συγχαι΄ρει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο για την πολυ΄ ενδιαφε΄ρουσα ανα΄λυση΄ του ο΄σον αφορα΄ τις ετη΄σιες
΄ σεις για το 2002 ορισµε΄νων Γενικω
΄ ν ∆ιευθυ΄νσεων (6) και υπογραµµι΄ζει τα
εκθε΄σεις δραστηριο΄τητας και τις δηλω
εξη΄ς:
α)

ο΄λες οι γενικε΄ς διευθυ΄νσεις τις οποι΄ες αφορου΄σε η ανωτε΄ρω ανα΄λυση δη΄λωσαν ο΄τι ΄εχουν αποκοµι΄σει ευ΄λογη
βεβαιο΄τητα πως τα κεφα΄λαια για τα οποι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνες ει΄χαν χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ τρο΄πο νο΄µιµο και
κανονικο΄ (6.11)·

β)

ο΄λες οι γενικε΄ς διευθυ΄νσεις που εξετα΄σθηκαν διατυ΄πωσαν επιφυλα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ την κανονικο΄τητα των
πληρωµω΄ν στα πολυετη΄ ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα και τις διαδικασι΄ες που τε΄θηκαν σε εφαρµογη΄ σχετικα΄ µε
τον εσωτερικο΄ ΄ελεγχο (6.19)·

200. συµφωνει΄ απολυ΄τως µε το συµπε΄ρασµα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι «οι ανεπα΄ρκειες που αναφε΄ρθηκαν
΄ σεων των γενικω
΄ν
στις επιφυλα΄ξεις δεν συνα΄δουν µε την ευ΄λογη βεβαιο΄τητα που παρε΄χεται στο πλαι΄σιο των δηλω
διευθυντω΄ν» (6.19)·
201. αναµε΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα εφαρµο΄σει κατα΄ τρο΄πο ακο΄µη αυστηρο΄τερο τους κανο΄νες εσωτερικου΄ ελε΄γ΄ σει
χου, θα εκφρα΄σει ποσοτικα΄ τη χρηµατοπιστωτικη΄ η΄ οικονοµικη΄ συνε΄πεια των επιφυλα΄ξεων και θα προσδω
συνεκτικο΄τητα και συµβατο΄τητα στη σχε΄ση µεταξυ΄ «επιφυλα΄ξεων» και «ευ΄λογης βεβαιο΄τητας»·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

΄ τηση αριθ. 75 (ΡΕ 328.732/Τελ. 1).
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
΄ τηση αριθ. 78 (ΡΕ 328.732/Τελ. 1).
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
΄ τηση αριθ. 79 (ΡΕ 328.732/Τελ.1).
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
΄ τηση αριθ. 83 (ΡΕ 328.732/Τελ. 1).
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος ΙΙ: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω΄τηση αριθ. 39 (ΡΕ 328.732/Τελ. 2).
΄ ν, Γ∆ Έρευνας, Γ∆ Κοινωνι΄ας των Πληροφοριω
΄ ν και Γ∆ ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων.
Γ∆ Ενε΄ργειας και Μεταφορω

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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202. επισηµαι΄νει ο΄τι τα ποσοστα΄ χρησιµοποι΄ησης των πιστω΄σεων πληρωµω΄ν (κεφα΄λαιο Β2-7) για την πολιτικη΄
΄ ν, και ιδι΄ως για την ασφα΄λεια στον τοµε΄α αυτο΄, για µια φορα΄ ακο΄µη ει΄ναι ανεπαρκη΄, παρο΄τι
των µεταφορω
υπη΄ρξαν λο΄γοι ο΄πως καθυστερη΄σεις κατα΄ την ανα΄πτυξη των δρα΄σεων απο΄ τους συµβαλλο΄µενους και αυστηρο΄τεροι κανο΄νες απο΄ πλευρα΄ς της Επιτροπη΄ς, πρα΄γµα που συνεπα΄γεται επιβρα΄δυνση των πληρωµω΄ν·
203. παρατηρει΄ ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συνε΄χισε και διευ΄ρυνε την ΄ερευνα΄ του σε σχε΄ση µε το συ΄στηµα
΄ ν (∆Ε∆-Μ) που ξεκι΄νησε µε την ετη΄σια ΄εκθεση για το 2001,
διαχει΄ρισης του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω
΄ ς και ο΄τι ΄εχει ελε΄γξει λεπτοµερω
΄ ς τη συνε΄χεια που ΄εδωσε η Επιτροπη΄ στις συστα΄σεις του για το 2001·
καθω
΄ νει ιδι΄ως ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο διατηρει΄ την προηγου΄µενη γνω΄µη του ο΄τι, για τη διο΄ρθωση
204. σηµειω
΄ ν στις αποφα΄σεις της Επιτροπη΄ς, ει΄ναι αναγκαι΄ο να ενισχυθει΄ το νοµικο΄ πλαι΄σιο του προγρα΄µµασειρα΄ς αδυναµιω
τος ∆Ε∆-Μ, µε τη συ΄ναψη συµβα΄σεων µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του δικαιου΄χου, µετα΄ τη λη΄ψη των αποφα΄σεων
της Επιτροπη΄ς για τη χορη΄γηση ενι΄σχυσης (6.25)·
΄ σεων πληρωµω
΄ ν, σχετικα΄ µε την
205. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του, παρα΄ την υψηλη΄ χρησιµοποι΄ηση των πιστω
ιδιαιτε΄ρως απογοητευτικη΄ εξε΄λιξη πολλω΄ν σχεδι΄ων του προγρα΄µµατος ΤΕΝ-Μεταφορε΄ς, διο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο διαπι΄στωσε στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για το 2002 ο΄τι ορισµε΄να σχε΄δια τα οποι΄α ελε΄γχθηκαν το 2002,
εκτελε΄στηκαν χωρι΄ς µα΄λιστα κοινοτικη΄ χρηµατοδοτικη΄ ενι΄σχυση, πρα΄γµα που δει΄χνει ο΄τι κα΄ποια σχε΄δια δεν ει΄ναι
καλη΄ς ποιο΄τητας η΄ ο΄τι οι µηχανισµοι΄ υλοποι΄ησης δεν ει΄ναι κατα΄λληλοι·
206. βα΄σει των συµπερασµα΄των του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σει µε΄ρος
των πο΄ρων αυτω΄ν για τη χρηµατοδο΄τηση σχεδι΄ων στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν τα οποι΄α θα η΄ταν δυσχερε΄ς να
χρηµατοδοτηθου΄ν κατ’ α΄λλο τρο΄πο·
΄ νει ο΄τι, µεταξυ΄ των α΄λλων, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο παρουσια΄ζει τις εξη΄ς συστα΄σεις, µε στο΄χο τη
207. σηµειω
βελτι΄ωση του ελε΄γχου:
α)

΄εναν ακριβε΄στερο ορισµο΄ της «επιλεξιµο΄τητας των δαπανω
΄ ν» (6.27)

β)

΄ ν (6.26)
τη χρη΄ση τυποποιηµε΄νου εντυ΄που αι΄τησης απο΄δοσης δαπανω

γ)

τη συνεπη΄ και ενιαι΄α εφαρµογη΄, σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, των κανο΄νων σχετικα΄ µε τα ∆Ε∆-Μ (6.38)

δ)

οι ΄ελεγχοι να ει΄ναι αποτελεσµατικο΄τεροι και να τεκµηριω΄νονται καλυ΄τερα (6.40)

ε)

΄ νουν δηµοσιονοµικοι΄ και τεχνικοι΄ ΄ελεγχοι, πριν απο΄ την
τους επιτο΄πιους ελε΄γχους θα πρε΄πει να συµπληρω
πραγµατοποι΄ηση της τελικη΄ς πληρωµη΄ς (6.41)·

208. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι η Επιτροπη΄ δη΄λωσε, στις απαντη΄σεις της προς το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, ο΄τι ει΄ναι διατεθειµε΄νη και, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, ΄εχει η΄δη αρχι΄σει, την εφαρµογη΄ των συστα΄σεων που
διατυπω΄θηκαν απο΄ το Συνε΄δριο·
209. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να συνεχι΄σει τη λεπτοµερη΄ επι΄βλεψη του συστη΄µατος διαχει΄ρισης των
διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων µεταφορω΄ν και να απαντη΄σει, συνοπτικα΄ (1), στις παρακα΄τω ερωτη΄σεις, που ΄εχουν θεµελιω΄δη σηµασι΄α για την αρµο΄δια για την ΄εγκριση της διαχει΄ρισης αρχη΄:
α)

ποιες απο΄ τις συστα΄σεις που διατυ΄πωσε το Συνε΄δριο το 2001 και/η΄ το 2002 ΄εγιναν δεκτε΄ς απο΄ την Επιτροπη΄
και εφαρµο΄σθηκαν κατα΄ τρο΄πο ικανοποιητικο΄;

β)

ποιες συστα΄σεις απορρι΄φθηκαν απο΄ την Επιτροπη΄, µε ποια αιτιολο΄γηση, και ποια ει΄ναι η θε΄ση του Συνεδρι΄ου
ο΄σον αφορα΄ την αιτιολο΄γηση αυτη΄;

γ)

ποιες συστα΄σεις ΄εχει αρχι΄σει να εφαρµο΄ζει η Επιτροπη΄ και ποια ει΄ναι η θε΄ση του Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ το
χρονοδια΄γραµµα εφαρµογη΄ς των συστα΄σεων αυτω΄ν;

΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο υπογραµµι΄ζει πως οι πε΄ντε γενικε΄ς διευθυ΄νσεις (2) που εφαρµο΄ζουν
210. σηµειω
τα προγρα΄µµατα πλαι΄σιο για την ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη, διαχειρι΄ζονται και συντονι΄ζουν τους κατασταλτικου΄ς
ελε΄γχους µε διαφορετικο΄ τρο΄πο και δεν ακολουθου΄ν τις ΄διες
ι
διαδικασι΄ες για την επιλογη΄ των αντισυµβαλλοµε΄νων
που προ΄κειται να υποβληθου΄ν σε ΄ελεγχο (6.47.)·
211. πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα µπορου΄σε να εφαρµο΄σει συντονιστικο΄ η΄ συνθετικο΄ συ΄στηµα που θα της
επιτρε΄ψει να επιτυ΄χει συνε΄ργειες απο΄ τις παρατηρη΄σεις που περιε΄χονται στον ΄ελεγχο κα΄θε γενικη΄ς διευ΄θυνσης·
(1) Ίσως υπο΄ τη µορφη΄ επιστολη΄ς στον προ΄εδρο της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄, πριν απο΄ την επο΄µενη ετη΄σια
΄εκθεση.
΄ ν, Γ∆ Ενε΄ργειας και Μεταφορω
΄ ν, Γ∆ Επιχειρη΄σεων και Γ∆ Αλιει΄ας.
(2) Γ∆ Έρευνας, Γ∆ Κοινωνι΄ας των Πληροφοριω
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212. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει, ακολουθω΄ντας, µεταξυ΄ των α΄λλων, το κριτη΄ριο της απλοποι΄ησης, τον
τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα µπορου΄σαν να αποφευχθου΄ν τα πολυα΄ριθµα σφα΄λµατα σε επι΄πεδο τελικου΄ δικαιου΄χου,
ο΄που οι ΄ελεγχοι ΄εχουν αποδει΄ξει ο΄τι, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, ει΄χαν δηλωθει΄ δαπα΄νες καθα υπε΄ρβαση των πραγµατικω΄ν (6.51)· αναµε΄νει, επι΄σης, ο΄τι η Επιτροπη΄ θα επιταχυ΄νει τις διαδικασι΄ες ανα΄κτησης των αχρεωστη΄τως καταβληθε΄ντων κεφαλαι΄ων·
΄ ν ελε΄γχων µε στο΄χο την πιστοποι΄ηση των
213. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την καθιε΄ρωση λογιστικω
΄ ν στο ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο ΕΤΑ και αναµε΄νει ο΄τι θα του διαβιβασθει΄ τελικη΄ ΄εκθεση σε
δηλω΄σεων δαπανω
σχε΄ση µε τους ελε΄γχους που πραγµατοποιη΄θηκαν ο΄σον αφορα΄ τα προηγου΄µενα προγρα΄µµατα πλαι΄σιο·
214. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διενεργη΄σει ΄ερευνα, βα΄σει ανα΄λυσης του γεωγραφικου΄ προορισµου΄ των πο΄ρων του
πε΄µπτου προγρα΄µµατος πλαισι΄ου, ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι πο΄ροι της ΄ερευνας µπορου΄ν να βοηθη΄σουν στην ενι΄σχυση της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης και, µε τον τρο΄πο αυτο΄ν, να σταµατη΄σουν την αυξανο΄µενη
΄ ς µικρο΄τερο αριθµο΄ πανεπιστηµι΄ων και ερευνητικω
΄ ν κε΄νσυγκε΄ντρωση επιστηµο΄νων και ερευνητω΄ν σε ΄εναν διαρκω
΄ ντας για αυτο΄ τις νε΄ες τεχνολογι΄ες για να επιτυ΄χουν επιστηµονικη΄ συνεργασι΄α και να προωθη΄τρων, χρησιµοποιω
σουν την αποκε΄ντρωση·
Απασχο΄ληση και κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις
΄ σεων του προϋπολο215. εκφρα΄ζει τη γενικη΄ του ικανοποι΄ηση ο΄σον αφορα΄ τα ποσοστα΄ εκτε΄λεσης των πιστω
΄ ν πολιτικω
΄ ν·
γισµου΄ για την απασχο΄ληση και τις κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις στο πλαι΄σιο των εσωτερικω
216. εκφρα΄ζει, ωστο΄σο την απογοη΄τευση΄ του για το χαµηλο΄ ποσοστο΄ εκτε΄λεσης των κονδυλι΄ων Β5-502
(Αγορα΄ εργασι΄ας), Β5-502Α (Αγορα΄ εργασι΄ας  δαπα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση), και Β5-503 (Προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες υπε΄ρ της δε΄σµευσης σε τοπικο΄ επι΄πεδο για την απασχο΄ληση)·
Περιβα΄λλον, δηµο΄σια υγει΄α και προστασι΄α των καταναλωτω΄ν
217. εκφρα΄ζει γενικη΄ ικανοποι΄ηση για τα υψηλα΄ ποσοστα΄ υλοποι΄ησης των κονδυλι΄ων του προϋπολογισµου΄
που αφορου΄ν το περιβα΄λλον, τη δηµο΄σια υγει΄α και την πολιτικη΄ καταναλωτω΄ν·
218. χαιρετι΄ζει την απο΄φαση της Επιτροπη΄ς να µεταφε΄ρει τµη΄µα των πιστω΄σεων διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας της
γραµµη΄ς του προϋπολογισµου΄ Β7-8110Α στις επιχειρησιακε΄ς δαπα΄νες ΄ετσι ω΄στε να µειωθει΄ η ανεπαρκη΄ς χρησι΄ σεων· παροτρυ΄νει την Επιτροπη΄ να µεταφε΄ρει οποιεσδη΄ποτε πιστω
΄ σεις διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας
µοποι΄ηση των πιστω
που κατα΄ πα΄σα πιθανο΄τητα δεν προ΄κειται να χρησιµοποιηθου΄ν ΄εως το τε΄λος του ΄ετους σε κονδυ΄λια επιχειρησια΄ ν δαπανω
΄ ν, µε΄σω αιτη΄σεων για µεταφορα΄ πιστω
΄ σεων· του΄το προ΄κειται να επιτρε΄ψει τη βε΄λτιστη χρη΄ση των
κω
διαθε΄σιµων πιστω΄σεων·
219. υπογραµµι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ο αντι΄κτυπος των προγραµµα΄των στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος συχνα΄
΄ ν επιπτω΄σεων α΄λλων κοινοτικω΄ν νοµοθετικω΄ν
παρεµποδι΄ζεται απο΄ την ΄ελλειψη της εκτι΄µησης των περιβαλλοντικω
΄ ν ταµει΄ων και πιστευ΄ει ο΄τι η συστηµατικη΄ χρη΄ση
µε΄τρων και προγραµµα΄των, ιδι΄ως στον τοµε΄α των διαρθρωτικω
΄ ν εκτιµη΄σεων µπορει΄ να αποτελε΄σει αποτελεσµατικο΄ εργαλει΄ο για την αποφυγη΄
των στρατηγικω΄ν περιβαλλοντικω
παρο΄µοιων προβληµα΄των στο µε΄λλον·
220. ανησυχει΄ για τον µικρο΄ αριθµο΄ υπαλλη΄λων στη Γ∆ Περιβα΄λλοντος που ασχολου΄νται µε τις διαδικασι΄ες
παραβα΄σεων, ιδι΄ως καθω΄ς οι υποθε΄σεις που σχετι΄ζονται µε το περιβα΄λλον αντιπροσωπευ΄ουν σχεδο΄ν το η΄µισυ των
΄ ν επι΄ παραβα΄σει το 2002 και α΄νω του ενο΄ς τρι΄του ο΄λων των καταγγελιω
΄ ν που συνδε΄ονται µε κακη΄
διαδικασιω
εφαρµογη΄ του δικαι΄ου της ΕΕ, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να αυξη΄σει σηµαντικα΄ τον αριθµο΄ των υπαλλη΄λων στον
τοµε΄α αυτο΄ συ΄µφωνα µε την αποστολη΄ της ως θεµατοφυ΄λακα των Συνθηκω΄ν και α΄ρα υπευ΄θυνης για την ορθη΄
εφαρµογη΄ της περιβαλλοντικη΄ς νοµοθεσι΄ας της ΕΕ·
΄ ν κριτηρι΄ων κατα΄ τις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς για κοινο221. ζητει΄ να γι΄νεται µεγαλυ΄τερη χρη΄ση περιβαλλοντικω
΄ ν, ανα΄θεση συµβα΄σεων) προκειµε΄νου η ΕΕ να ηγηθει΄ των προτικε΄ς πιστω΄σεις (προσκλη΄σεις υποβολη΄ς προσφορω
΄ ν ο τοµε΄ας των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων να αποκτη΄σει φιλικο΄ προς το περιβα΄λλον προσανατολισµο΄·
σπαθειω
Ίσες ευκαιρι΄ες
΄ νει ο΄τι, στο πλαι΄σιο κατα΄ρτισης του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, η Επιτροπη΄
222. σηµειω
΄ , τη βιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη,
οργα΄νωσε τις δραστηριο΄τητε΄ς της γυ΄ρω απο΄ ΄εξι πρωταρχικου΄ς στο΄χους, δηλαδη΄ το ευρω
τη συνεργασι΄α για την ανα΄πτυξη, τη Μεσο΄γειο, τη διευ΄ρυνση και τη νε΄α διακυβε΄ρνηση, και ο΄τι αυτοι΄ οι στο΄χοι
΄ ν της Επιτροπη΄ς, την διαδικασι΄α κατα΄ρτισης του προϋπολογισµου΄
καθοδη΄γησαν τον προγραµµατισµο΄ των εργασιω
και τη χρη΄ση των πο΄ρων· παρο΄λον ο΄τι εγκρι΄νει αυτε΄ς τις προτεραιο΄τητες, παρατηρει΄ ο΄τι, βα΄σει της παραγρα΄φου 2
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΄ ν και γυναικω
΄ ν ει΄ναι θεµελιω
΄ δης αρχη΄ της
του α΄ρθρου 3 της Συνθη΄κης, η προω΄θηση της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν πολιτικω
΄ ν· ζητει΄, συνεπω
΄ ς, απο΄ την Επιτροπη΄ να
ΕΕ και οριζο΄ντιος στο΄χος ο΄λων των δρα΄σεων και κοινοτικω
΄ ν και γυναικω
΄ ν απο΄ τω΄ρα και στο εξη΄ς µεταξυ΄ των στο΄χων προτεραιο΄τητας
περιλα΄βει την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
που ρυθµι΄ζουν τον στρατηγικο΄ της προγραµµατισµο΄ ου΄τως ω΄στε η προοπτικη΄ της ισο΄τητας των δυ΄ο φυ΄λων να
΄ ν και δαπανω
΄ ν ο΄λων των πολιτικω
΄ ν που περιλαµβα΄νονται στον προϋενσωµατωθει΄ στον προσδιορισµο΄ των κερδω
πολογισµο΄·
΄ ν και
223. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι το προ΄γραµµα δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν (2001-2005) α΄νοιξε το 2002 για τη συµµετοχη΄ των προς ΄ενταξη χωρω΄ν· υπενθυµι΄ζει ο΄τι, συ΄µφωνα µε
γυναικω
τον προϋπολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 και, συγκεκριµε΄να, στο πλαι΄σιο της κοινοτικη΄ς βοη΄θειας στις
΄ ρες, ο΄λα τα µε΄τρα πρε΄πει να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τη δια΄σταση της ισο΄τητας µεταξυ΄
υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω
΄ ν και γυναικω
΄ ν· ζητει΄, για το σκοπο΄ αυτο΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει ισολογισµο΄ των σχεδι΄ων και
ανδρω
΄ ρες αυτε΄ς οι οποι΄ες ΄εχουν λα΄βει την κοινοτικη΄
των δρα΄σεων που αποσκοπου΄ν στην προω΄θηση της ισο΄τητας στις χω
συνδροµη΄ ο΄πως και το ποσο΄ της εν λο΄γω συνδροµη΄ς· ζητει΄, επι΄σης, απο΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει ΄εκθεση
ενδια΄µεσης αξιολο΄γησης σχετικα΄ µε το προ΄γραµµα δρα΄σης 2001-2005 που να περιλαµβα΄νει στοιχει΄α σχετικα΄ µε
τους πο΄ρους που διατε΄θηκαν στα σχε΄δια που υλοποιη΄θηκαν στους δια΄φορους τοµει΄ς του προγρα΄µµατος·
224. εκφρα΄ζει την απογοη΄τευση΄ του διο΄τι, εκτο΄ς αν υπα΄ρχουν αποδει΄ξεις περι΄ του αντιθε΄του, απο΄ την κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α EQUAL, της οποι΄ας η σηµασι΄α ει΄ναι αναµφισβη΄τητη, ΄εχουν προωθηθει΄ πο΄ροι σε δραστηριο΄τητες των οποι΄ων η επι΄πτωση στην προω΄θηση της ισο΄τητας δεν ΄εχει αξιολογηθει΄·

΄ρυνση
∆ιευ

∆ιευ΄ρυνση και χρηστη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση
225. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η προσεχη΄ς διευ΄ρυνση της Ένωσης µε την ΄ενταξη της Εσθονι΄ας, της Κυ΄πρου, της Λεττονι΄ας, της Λιθουανι΄ας, της Μα΄λτας, της Ουγγαρι΄ας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβακι΄ας, της Σλοβενι΄ας και της Τσεχι΄ας,
θα ει΄ναι η µεγαλυ΄τερη απο΄ ο΄σες ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ µε΄χρι ση΄µερα, απο΄ α΄ποψη µεγε΄θους και διαφορετικο΄τητας·
226. υπογραµµι΄ζει ο΄τι η διευ΄ρυνση θα ασκη΄σει πι΄εση στους οικονοµικου΄ς πο΄ρους, θα δυσχερα΄νει περαιτε΄ρω
΄ ς, θα δηµιουργη΄σει µεγαλυ΄τερες
τις διαδικασι΄ες λη΄ψης αποφα΄σεων, οι οποι΄ες ει΄ναι η΄δη περι΄πλοκες, και, συνεπω
απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση· πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
εκµεταλλευθου΄ν την ευκαιρι΄α για να κινη΄σουν διαδικασι΄α µε στο΄χο την αυ΄ξηση της διαφα΄νειας στη δηµοσιονοµικη΄
διαχει΄ριση, ω΄στε να ενισχυθει΄ η εµπιστοσυ΄νη της κοινη΄ς γνω΄µης στην κοινοτικη΄ διαχει΄ριση·
227. καλει΄ τα ανω΄τατα εθνικα΄ ελεγκτικα΄ ο΄ργανα να συµµετα΄σχουν ενεργα΄ στη διαδικασι΄α αυτη΄, µε στο΄χο την
υιοθε΄τηση ιδιαι΄τερης πολιτικη΄ς επι΄ θεµα΄των λογιστικου΄ ελε΄γχου των πο΄ρων της ΕΕ και την εκπο΄νηση ετη΄σιας
΄εκθεσης σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση και τη χρη΄ση των κοινοτικω΄ν πο΄ρων στις χω
΄ ρες τους και την αποστολη΄ της
΄ν
στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια΄ τους, στις κυβερνη΄σεις, τα κοινοβου΄λια και τα ελεγκτικα΄ ο΄ργανα των λοιπω
΄ ν, καθω
΄ ς και στην Επιτροπη΄ και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο·
κρατω΄ν µελω
228. πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να αυξηθει΄ ο΄χι µο΄νο ο αριθµο΄ς των λογιστικω΄ν ελε΄γχων της χρη΄σης των
κοινοτικω΄ν πο΄ρων αλλα΄, κυρι΄ως, η αποτελεσµατικο΄τητα των ελε΄γχων αυτω΄ν, και συνιστα΄ σε ο΄λα τα ενδιαφερο΄µενα
΄ στε
µε΄ρη να πρα΄ξουν ο΄,τι τους ει΄ναι δυνατο΄ν ω
α)

να εφαρµοσθου΄ν νε΄οι κοινοι΄ κανο΄νες ελε΄γχου στα σηµερινα΄ και τα µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη,

β)

΄ τατα εθνικα΄ ελεγκτικα΄ ο΄ργανα στα σηµερινα΄ και στα µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη να διαµορφω
΄ σουν µηχανιτα ανω
σµου΄ς που θα τους επιτρε΄ψουν να ασκου΄ν τα ΄δια
ι ελεγκτικε΄ς δραστηριο΄τητες που ασκει΄ σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο
το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο,

γ)

΄ ν ελεγκτικω
΄ ν οργα΄νων·
να υποστηριχθει΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των ανωτα΄των εθνικω

΄ ρες για την προ΄οδο που ΄εχουν πραγµατοποιη΄σει στην εφαρµογη΄ των κριτη229. συγχαι΄ρει τις προς ΄ενταξη χω
ρι΄ων για την ΄ενταξη΄ τους·
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230. πιστευ΄ει ο΄τι η διευ΄ρυνση θα δηµιουργη΄σει σοβαρο΄τατες απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις πληροφορι΄ες που
πρε΄πει να διαβιβα΄ζει η Επιτροπη΄ στην υπευ΄θυνη για την ΄εγκριση της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης αρχη΄ και στην
΄ σεις, ο΄σον αφορα΄ τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς:
κοινη΄ γνω΄µη και ο΄τι η Επιτροπη΄ µπορει΄ να προβει΄ σε βελτιω
α)

διαρθρω΄νοντας τις πληροφορι΄ες στην ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση του οικονοµικου΄ ΄ετους
(α΄ρθρο 128, παρα΄γραφος 3, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄), κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να αντικατοπτρι΄ζεται η
διαι΄ρεση σε δια΄φορους τοµει΄ς πολιτικη΄ς,

β)

προσφε΄ροντας λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση των διαφο΄ρων ταµει΄ων στα δια΄φορα κρα΄τη
µε΄λη,

γ)

΄ ς, σε συνοπτικο΄ πι΄νακα, ποιες Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις παρεµβαι΄νουν στην υλοποι΄ηση των
αναφε΄ροντας σαφω
διαφο΄ρων τοµε΄ων πολιτικη΄ς,

δ)

επεξεργαζο΄µενη τις πληροφορι΄ες της κατα΄ τρο΄πον ω΄στε τα ανω΄τερα εθνικα΄ θεσµικα΄ ελεγκτικα΄ ο΄ργανα να
µπορου΄ν να τις χρησιµοποιη΄σουν στις δικε΄ς τους ΄ερευνες,

ε)

δηµοσιευ΄οντας τα αποτελε΄σµατα των ελε΄γχων που πραγµατοποιει΄ στη διαχει΄ριση και τα συστη΄µατα ελε΄γχου
΄ ν,
των κρατω΄ν µελω

΄ στε αυτε΄ς να ει΄ναι
στ) δει΄χνοντας γενικα΄ τη δια΄θεση να επεξεργα΄ζεται τις πληροφορι΄ες κατα΄ τε΄τοιον τρο΄πο ω
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν·
προσιτε΄ς και κατανοητε΄ς σε ο΄λους, και ο΄χι µο΄νο στους υπουργου΄ς οικονοµικω
231. πιστευ΄ει ο΄τι, εφο΄σον στο µεγαλυ΄τερο µε΄ρος του ο προϋπολογισµο΄ς εκτελει΄ται βα΄σει επιµερισµε΄νης διαχει΄ρισης, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ µεταβιβα΄ζει τις αρµοδιο΄τητε΄ς της ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄ στα κρα΄τη µε΄λη, δηλαδη΄ στα µε΄χρι ση΄µερα 15 και, απο΄ 1ης Μαι΅ου 2004, 25 ετερογενη΄ υπουργει΄α και διοικητικα΄ ο΄ργανα µε διαφορετικε΄ς παραδο΄σεις το καθε΄να, ει΄ναι αναγκαι΄α η θε΄σπιση κανο΄νων σε επι΄πεδο
ΕΕ που θα επιτρε΄πουν να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου΄ν τις πιστω΄σεις του προϋπολογισµου΄
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης, δηλαδη΄ συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της οικονοµι΄ας,
της αποδοτικο΄τητας και της αποτελεσµατικο΄τητας·
232. επισηµαι΄νει ο΄τι ει΄ναι ευθυ΄νη της Επιτροπη΄ς να διασφαλι΄ζει την υλοποι΄ηση της νοµοθεσι΄ας της ΕΕ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη· επισηµαι΄νει ο΄τι η µε΄ση δια΄ρκεια µιας διαδικασι΄ας επι΄ παραβα΄σει ΄εως την τελικη΄ απο΄φαση φτα΄νει τα
΄ σεις στις οποι΄ες επιβλη΄θηκε σε κρα΄τος µε΄λος προ΄στιµο λο΄γω µη
τρι΄α χρο΄νια και ο΄τι υπη΄ρξαν δυ΄ο µο΄νο περιπτω
εφαρµογη΄ς της νοµοθεσι΄ας της ΕΕ· εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η διευ΄ρυνση θα αυξη΄σει το
φο΄ρτο εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εποπτει΄α της εφαρµογη΄ς της νοµοθεσι΄ας και θα επιβραδυ΄νει
περαιτε΄ρω τη διαδικασι΄α επι΄ παραβα΄σει· εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι δεν υπα΄ρχει Επι΄τροπος
αρµο΄διος για το σοβαρο΄ αυτο΄ ζη΄τηµα· ενθαρρυ΄νει τον προσεχη΄ Προ΄εδρο της Επιτροπη΄ς να περιλα΄βει την αρµοδιο΄τητα για τις παραβα΄σεις στο χαρτοφυλα΄κιο ενο΄ς απο΄ τους νε΄ους Επιτρο΄πους·
Περιβαλλοντικα΄ προενταξιακα΄ προγρα΄µµατα και αδελφοποι΄ηση
΄ ν, περιφερειακω
΄ ν και τοπικω΄ν αρχω
΄ ν επι΄
233. ζητει΄ να αποδοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις ανα΄γκες των εθνικω
΄ ν στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος, κατα΄ την χορη΄γηση ενισχυ΄σεων προ και µετα΄ την
θεµα΄των ενι΄σχυσης των θεσµω
΄ενταξη·
΄ νει ο΄τι, το΄σο η Επιτροπη΄ ο΄σο και οι υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω
΄ ρες πιστευ΄ουν ο΄τι η αδελφο234. διαπιστω
ποι΄ηση αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για την ενι΄σχυση της διοικητικη΄ς ικανο΄τητας των τελευται΄ων· ζητει΄, ωστο΄σο,
΄ σεις, ω΄στε η Επιτροπη΄ να επιτυ΄χει τα αναµενο΄µενα αποτελε΄να εφαρµοσθου΄ν στο προ΄γραµµα οι κατωτε΄ρω βελτιω
σµατα:
α)

΄ ν στο΄χων,
ορισµο΄ς συγκεκριµε΄νων και ρεαλιστικω

β)

εξορθολογισµο΄ς των σταδι΄ων εκπο΄νησης ενο΄ς σχεδι΄ου,

γ)

΄ ν πληρωµη΄ς,
επιτα΄χυνση και απλοποι΄ηση των διαδικασιω

δ)

αδελφοποι΄ηση ως αποτε΄λεσµα µελετηµε΄νης επιλογη΄ς µεταξυ΄ διαφο΄ρων µε΄σων

ε)

΄ ν εµπειρογνωµο΄νων (προενταξιακοι΄ συ΄µβουδηµιουργι΄α απο΄ την Επιτροπη΄ ενο΄ς δικτυ΄ου αποσπασµε΄νων εθνικω
λοι), µε στο΄χο τη διατη΄ρηση ειδικη΄ς τεχνογνωσι΄ας και εµπειρι΄ας·

235. αναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄ την υποβολη΄, πριν απο΄ τις 15 Ιουνι΄ου 2004, συνολικη΄ς εκθε΄σεως σχετικα΄ µε
τα επιτευ΄γµατα και τις αδυναµι΄ες που παρατηρη΄θηκαν στα 503 προγρα΄µµατα που εγκρι΄θηκαν µεταξυ΄ 1998 και
2001 (1)·
΄ τηση αριθ. 99.
(1) Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω

30.4.2004

30.4.2004
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236. ζητει΄ να εφαρµοσθει΄ διευρυµε΄νο συ΄στηµα αποκεντρωµε΄νης διαχει΄ρισης (EDIS) σε ο΄λες τις υποψη΄φιες
΄ ρες, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, αφου΄ προηγουµε΄νως ΄εχει αξιολογηθει΄, µετα΄ απο΄ ΄ελεγχο της Επιτροπη΄ς,
προς ΄ενταξη χω
΄ ν· σηµειω
΄ νει επι΄σης ο΄τι χα΄ρις στο
η ποιο΄τητα των συστηµα΄των διαχει΄ρισης και ελε΄γχου των υπο΄ ΄ενταξη χωρω
συ΄στηµα αυτο΄, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να περα΄σει απο΄ ΄εναν προληπτικο΄ σε ΄εναν κατασταλτικο΄
΄ελεγχο των διαδικασιω
΄ ν συ΄ναψης συµβα΄σεων·
΄ ρες να διαµορφω
΄ σουν βιω
΄ σιµες και αξιο΄πιστες περιβαλλοντικε΄ς και
237. καλει΄ τις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω
δηµοσιονοµικε΄ς στρατηγικε΄ς·
238. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της συνεργασι΄ας µε τους διεθνει΄ς χρηµατοπιστωτικου΄ς οργανισµου΄ς, σε σχε΄ση
µε τη χρηµατοδοτικη΄ βοη΄θεια·
239. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη βελτι΄ωσης της ικανο΄τητας απορρο΄φησης, µε την αυ΄ξηση των πο΄ρων που αφιε΄ ν συ΄ναψης συµβα΄σεων·
ρω΄νονται στην εκπο΄νηση σχεδι΄ων και την οργα΄νωση των διαδικασιω
΄ ν φορε΄ων στα προγρα΄µµατα αδελφοποι΄ησης
240. αναµε΄νει να λα΄βει γνω΄ση του ποσοστου΄ συµµετοχη΄ς ιδιωτικω
και τα αποτελε΄σµατα της συµµετοχη΄ς αυτη΄ς· (1)
Εξωτερικε΄ς ενε΄ργειες
Οργανωτικα΄ θε΄µατα
΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, ως συνε΄πεια της περι΄πλοκης αναδιοργα΄νωσης των υπηρεσιω
΄ ν της
241. σηµειω
Επιτροπη΄ς που σχετι΄ζονται µε τις εξωτερικε΄ς σχε΄σεις, θεωρει΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 ως «µεταβατικο΄» ΄ετος·
επισηµαι΄νει ο΄τι η αναδιοργα΄νωση θα µπορου΄σε να η΄ταν ευρυ΄τερη, εφο΄σον συνεχι΄ζουν να υπα΄ρχουν ΄εξι γενικε΄ς
διευθυ΄νσεις και διαφορετικε΄ς υπηρεσι΄ες που µοιρα΄ζονται αρµοδιο΄τητες στο πεδι΄ο των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων (2)·
242.

΄ ν διευθυ΄νσεων·
ζητει΄ να µειωθει΄ σηµαντικα΄ ο αριθµο΄ς των αρµο΄διων για την εξωτερικη΄ πολιτικη΄ γενικω

΄ νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι ο ΄ελεγχος του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου επικεντρω
΄ θηκε στα συστη΄µατα ελε΄γ243. σηµειω
΄ ν και
χου και επι΄βλεψης που ΄εχουν στο΄χο να εξασφαλι΄σουν τη νοµιµο΄τητα και την κανονικο΄τητα των συναλλαγω
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θεωρει΄ πως «το΄σο το Γραφει΄ο Συνεργασι΄ας EuropeAid ο΄σο και η Υπηρεσι΄α Ανθρωπιστικη΄ς Βοη΄θειας προσα΄ρµοσαν κατα΄λληλα τις διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες και τις οργανωτικε΄ς δοµε΄ς, ανταποκρινο΄µενες στη θε΄σπιση του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, ο οποι΄ος
α΄ρχισε να ισχυ΄ει την 1η Ιανουαρι΄ου 2003» (7.40)·
Ο ε΄λεγχος σε επι΄πεδο εξωτερικω΄ν µε΄τρων
΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο αµφιβα΄λλει κατα΄ πο΄σο ο γενικο΄ς διευθυντη΄ς του Γραφει΄ου Συνερ244. σηµειω
΄ σει ο΄τι ει΄χε αποκοµι΄σει ευ΄λογη βεβαιο΄τητα
γασι΄ας EuropeAid διε΄θετε επαρκει΄ς πληροφορι΄ες προκειµε΄νου να δηλω
΄ θηκαν για την εξασφα΄λιση της
σχετικα΄ µε την ποιο΄τητα των συστηµα΄των ελε΄γχου και εποπτει΄ας που καθιερω
νοµιµο΄τητας και της κανονικο΄τητας των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων (7.39)·
΄ νει επι΄σης ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο αποδι΄δει την ελλιπη΄ ποιο΄τητα των συστηµα΄των ελε΄γχου και
245. σηµειω
εποπτει΄ας στην ανυπαρξι΄α συνολικη΄ς στρατηγικη΄ς σε θε΄µατα λογιστικω΄ν ελε΄γχων, η οποι΄α θα εξασφαλι΄ζει τη
΄ ν πληροφοριω
΄ ν στις υψηλο΄τερες βαθµι΄δες διαχει΄ρισης (7.10)·
δια΄θεση επαρκω
΄ σει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς ο΄σον αφορα΄ την
246. αναµε΄νει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, ο΄τι η Επιτροπη΄ θα διαµορφω
προσφυγη΄ σε εξωτερικου΄ς ελεγκτε΄ς, την εντολη΄ τους και τις προϋποθε΄σεις ο΄σον αφορα΄ την παρουσι΄αση των
΄ ν· θεωρει΄ ο΄τι η σχετικη΄ συ΄σταση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου θα ΄επρεπε να συνοδευ΄εται απο΄ ορισµε΄πληροφοριω
΄ ν·
νους προσανατολισµου΄ς που θα βοηθου΄σαν στην καλυ΄τερη διατυ΄πωση των κατευθυντηρι΄ων γραµµω
247. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, σε ο΄λες τις περιπτω΄σεις και ο΄πως συνιστα΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, η Επιτροπη΄ και οι
αντιπροσωπει΄ες της, και ο΄χι οι φορει΄ς υλοποι΄ησης, θα πρε΄πει να ΄εχουν τον τελευται΄ο λο΄γο ο΄σον αφορα΄ την
΄ ν ελεγκτω
΄ ν και τη διατυ΄πωση σαφου΄ς εντολη΄ς και συγκεκριµε΄νων προϋποθε΄σεων ο΄σον
επιλογη΄ των εξωτερικω
αφορα΄ την παρουσι΄αση των εκθε΄σεων ελε΄γχου (7.44)·
248. υπογραµµι΄ζει ο΄τι ΄εχει σηµασι΄α να αξιολογηθου΄ν τα αποτελε΄σµατα της αναµο΄ρφωσης της διαχει΄ρισης της
εξωτερικη΄ς βοη΄θειας µο΄λις αποκτηθει΄ επαρκη΄ς πει΄ρα για τις νε΄ες δοµε΄ς και διαδικασι΄ες· θα η΄θελε να λα΄βει ειδικη΄
΄εκθεση αξιολο΄γησης απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο·
΄ τηση αριθ. 103.
(1) Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
(2) Εξωτερικε΄ς σχε΄σεις, EuropeAid, Εµπο΄ριο, ECHO, ∆ιευ΄ρυνση και Ανα΄πτυξη.
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249. τονι΄ζει ο΄τι τα µει΄ζονα και επαναλαµβανο΄µενα προβλη΄µατα εκτε΄λεσης ο΄πως αυτα΄ που αντιµετωπι΄ζουν η
περιοχη΄ του TACIS και α΄λλες περιοχε΄ς πρε΄πει να κοινοποιου΄νται αυτοµα΄τως µε ΄εκθεση απο΄ την Επιτροπη΄ στην
αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ και στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο· τονι΄ζει ο΄τι οι εκθε΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να περι΄ ς και απολογισµο΄ των δρα΄σεων που αναλαµβα΄νονται η΄ σχεδια΄ζονται προς
λαµβα΄νουν αναλυ΄σεις των αιτι΄ων καθω
αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των  µε σαφη΄νεια και υποδεικνυ΄οντας πω΄ς ει΄ναι δυνατο΄ν να ληφθου΄ν περαιτε΄ρω
συνοπτικε΄ς πληροφορι΄ες·
΄ ν µπορει΄ να βελτιωθει΄ µε µεγαλυ΄250. εφιστα΄ την προσοχη΄ στο ο΄τι η αποδοτικο΄τητα των κοινοτικω΄ν δαπανω
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· αναφε΄ρει ως σαφε΄ς παρα΄δειγµα της ΄ελλειτερη συνοχη΄ µεταξυ΄ των διαφο΄ρων πολιτικω
΄ ν που προκαλει΄ ΄ελλειψη αποδοτικο΄τητας το γεγονο΄ς ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση παρε΄χει
ψης συνοχη΄ς των πολιτικω
στη Μολδαβι΄α µακροοικονοµικη΄ βοη΄θεια και ταυτο΄χρονα διατηρει΄ σοβαρα΄ εµπο΄δια στην εισαγωγη΄ προϊο΄ντων που
΄ ρα αυτη΄ θα µπορου΄σε να εξαγα΄γει στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
η χω
251. συµµερι΄ζεται απολυ΄τως την α΄ποψη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου συ΄µφωνα µε το οποι΄ο ει΄ναι ανα΄γκη να
ληφθου΄ν αυστηρο΄τερα µε΄τρα για να καταστει΄ αποδοτικο΄τερη η διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α στα εξωτερικα΄ συ΄νορα·
καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να εξασφαλι΄σουν ο΄τι τα προγρα΄µµατα γειτνια΄σεως ξεκινου΄ν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και ο΄τι δηµιουργει΄ται ΄ενα µε΄σο γειτνια΄σεως ου΄τως ω΄στε να δοθει΄ οριστικα΄ τε΄λος στα προβλη΄µατα που
προκαλου΄νται απο΄ την ακαταλληλο΄τητα των µε΄σων που χρησιµοποιου΄νται επι΄ του παρο΄ντος στη διασυνοριακη΄
συνεργασι΄α·
252. επιδοκιµα΄ζει επι΄σης το αι΄τηµα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου συ΄µφωνα µε το οποι΄ο πρε΄πει να εξετασθει΄ το
ενδεχο΄µενο τροποποι΄ησης του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2760/98 (1) της Επιτροπη΄ς, σχετικα΄ µε το προ΄γραµµα
PHARE ο΄σον αφορα΄ τη διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α µε σκοπο΄ να κριθου΄ν επιλε΄ξιµες για στη΄ριξη και οι περιοχε΄ς
΄ ρες·
που γειτνια΄ζουν µε τρι΄τες χω
253. αναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄ να παρε΄χει εξηγη΄σεις κα΄θε φορα΄ που δεν ακολουθει΄ τις διατα΄ξεις που εµφαι΄νονται στις παρατηρη΄σεις του προϋπολογισµου΄·

Πολιτικη΄ για την ανα΄πτυξη
254. εφιστα΄ την προσοχη΄ στον κυ΄ριο στο΄χο της αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς της Κοινο΄τητας, ο οποι΄ος ει΄ναι η
µει΄ωση της φτω΄χειας µε στο΄χο την ενδεχο΄µενη εξα΄λειψη΄ της (2), και επισηµαι΄νει την υποστη΄ριξη της Επιτροπη΄ς και
ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν στους Αναπτυξιακου΄ς Στο΄χους της Χιλιετι΄ας ως το µε΄σο για την επι΄τευξη αυτου΄ του
στο΄χου·
΄ λυσε τις προσπα΄θειες για
255. υπενθυµι΄ζει ο΄τι κατα΄ το παρελθο΄ν η ΄ελλειψη στατιστικω΄ν δεδοµε΄νων παρακω
΄ ν προγραµµα΄των της Επιτροπη΄ς· χαιρετι΄ζει
την ανα΄λυση του επιπε΄δου επικε΄ντρωσης στη φτω΄χεια των αναπτυξιακω
την εισαγωγη΄ του Κοινου΄ Συστη΄µατος ∆ιαχει΄ρισης της Ενηµε΄ρωσης (CRΙS) το οποι΄ο, παρα΄λληλα µε α΄λλες βα΄σεις
δεδοµε΄νων, προσε΄φερε απο΄λυτα αξιο΄πιστα στοιχει΄α για πρω΄τη φορα΄ το 2002·
256. συγχαι΄ρει την Επιτροπη΄ διο΄τι τη΄ρησε το γενικο΄ σηµει΄ο αναφορα΄ς, το οποι΄ο ειση΄χθη στον προϋπολογισµο΄
΄ σεων σε θε΄µατα ανα΄πτυξης υπε΄ρ
του 2002, βα΄σει του οποι΄ου απαιτει΄ται να διατεθει΄ το 35 % των ετη΄σιων υποχρεω
΄ ν υποδοµω
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν» ο΄πως ορι΄στηκαν απο΄ την Επιτροπη΄ Βοη΄θειας στην Ανα΄πτυξη του
των «κοινωνικω
΄ θηκαν στην ΕΒΑ στα πλαι΄σια
ΟΟΣΑ (ΕΒΑ)· επισηµαι΄νει ωστο΄σο, ο΄τι τα στοιχει΄α της βοη΄θειας που ανακοινω
αυτου΄ του κεφαλαι΄ου αναφε΄ρονται σε ΄ενα ποσοστο΄ 31,4 % µο΄νο, ενω΄ το υπο΄λοιπο καλυ΄φθηκε απο΄ την «µακροοικονοµικη΄ βοη΄θεια µε προϋποθε΄σεις υπε΄ρ του κοινωνικου΄ τοµε΄α» που συµπεριελη΄φθη στο προ΄τυπο αναφορα΄ς
κατο΄πιν αιτη΄µατος της Επιτροπη΄ς αλλα΄ συνδε΄εται λιγο΄τερο α΄µεσα µε την µει΄ωση της φτω΄χειας·
257. επισηµαι΄νει ο΄τι βα΄σει του προτυ΄που αναφορα΄ς απαιτει΄ται να διατι΄θεται το 35 % «κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στην
΄ ν Στο΄χων της
εκπαι΄δευση και την υγει΄α» που αποτελου΄ν τους δυ΄ο πλε΄ον εξε΄χοντες τοµει΄ς µεταξυ΄ των Αναπτυξιακω
΄ σεις του 2002 στους τοµει΄ς
Χιλιετι΄ας· επισηµαι΄νει ο΄τι τα στοιχει΄α που αναφε΄ρθηκαν στην ΕΒΑ για τις υποχρεω
αυτου΄ς (3) απε΄χουν πολυ΄ απο΄ τον στο΄χο αυτο΄ν, και ο΄τι οι προϋποθε΄σεις των προγραµµα΄των διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς δεν επιτρε΄πουν κατα΄ τα φαινο΄µενα την κα΄λυψη ενο΄ς το΄σο µεγα΄λου ελλει΄µµατος· επισηµαι΄νει ωστο΄σο
ο΄τι τα περιφερειακα΄ στοιχει΄α για την Ασι΄α και Λατινικη΄ Αµερικη΄ δει΄χνουν αξιοσηµει΄ωτη προ΄οδο· καλει΄ την Επι΄ σεις στα στοιχει΄α για α΄λλες γεωγραφικε΄ς περιοχε΄ς στο
τροπη΄ να επενδυ΄σει στην προ΄οδο αυτη΄ επιφε΄ροντας βελτιω
µε΄λλον·
(1) ΕΕ L 345 της 19.12.1998, σ. 49.
(2) Η αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, συµπερα΄σµατα της 2304ης συνεδρι΄ασης του Συµβουλι΄ου Ανα΄πτυξης της
10ης Νοεµβρι΄ου 2000.
(3) 4,1 % για την εκπαι΄δευση και 3 % για την υγει΄α. Τα στοιχει΄α αυτα΄ περιλαµβα΄νουν τη στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄ σε
συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς.

30.4.2004

30.4.2004
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258. τονι΄ζει ο΄τι το ποσο΄ για «κοινωνικε΄ς υποδοµε΄ς και υπηρεσι΄ες» περιλαµβα΄νει τη δια΄θεση ενο΄ς ποσοστου΄
13,5 % για «κυβε΄ρνηση και κοινωνι΄α των πολιτω΄ν» και του οποι΄ου το µεγαλυ΄τερο ποσο΄ υ΄ψους 319,9 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ διατι΄θεται για «οικονοµικο΄ και αναπτυξιακο΄ προγραµµατισµο΄»· επισηµαι΄νει ο΄τι αυτο΄ αποσκοπει΄ κατα΄
΄ ς, αµφισβητει΄ται η α΄µεση σχε΄ση του µε την
κυ΄ριο λο΄γο να στηρι΄ξει τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση και ο΄τι, συνεπω
µει΄ωση της φτω΄χειας·
259. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει προσκοµι΄σει ανα΄λυση της συµβολη΄ς της
΄ ν στο΄χων της χιλιετι΄ας αλλα΄ περιορι΄στηκε στην µελε΄τη της (1) για την καταµε΄για την επι΄τευξη των αναπτυξιακω
΄ θηκε απο΄ τις αναπτυσσο΄µενες χω
΄ ρες για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄· θεωρει΄
τρηση της προο΄δου που σηµειω
ο΄τι η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας των προγραµµα΄των της Επιτροπη΄ς παρακωλυ΄εται απο΄ την απουσι΄α
µιας τε΄τοιας ανα΄λυσης·
260. υποστηρι΄ζει την πολιτικη΄ της Επιτροπη΄ς για την αποκε΄ντρωση της διαδικασι΄ας λη΄ψης αποφα΄σεων υπε΄ρ
΄ ν, πολιτικη΄ που εφαρµο΄στηκε για 44 απο΄ αυτε΄ς τις αντιπροσωπει΄ες το 2002 και
των εξωτερικω΄ν αντιπροσωπειω
΄ σεις που ΄εχουν η΄δη προκυ΄ψει απο΄ αυτο΄ (2)· ει΄ναι ικανοποιηµε΄νο απο΄ την
επισηµαι΄νει µε ικανοποι΄ηση τις βελτιω
΄ ν και τα προγρα΄µµατα εκπαι΄δευσης που θεσπι΄στηκαν γι’ αυτου΄ς,
ενι΄σχυση του προσωπικου΄ των αντιπροσωπειω
΄ ς και απο΄ τους ελε΄γχους που εφαρµο΄στηκαν απο΄ τα κεντρικα΄ γραφει΄α· επισηµαι΄νει ωστο΄σο ο΄τι το προσωπικο΄
καθω
΄ ν δεν θα πρε΄πει να επιβαρυ΄νεται µε υπερβολικε΄ς διαδικασι΄ες υποβολη΄ς εκθε΄σεων στις κεντρικε΄ς
των αντιπροσωπειω
υπηρεσι΄ες εφο΄σον αυτο΄ θα δηµιουργου΄σε τον κι΄νδυνο να απολεσθου΄ν τα οφε΄λη της αποκε΄ντρωσης·
261. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την αυ΄ξηση της χρη΄σης µακροοικονοµικη΄ς βοη΄θειας το 2002, και ιδιαι΄΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες α΄λλοι
τερα για την επιθυµι΄α της Επιτροπη΄ς να χρησιµοποιη΄σει αυτο΄ το µε΄σο σε περιπτω
χορηγοι΄ θεωρου΄ν ο΄τι δεν ΄εχουν καλυφθει΄ οι ελα΄χιστες προϋποθε΄σεις· επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει πραγµατοποιη΄σει ανα΄λυση του κινδυ΄νου που συνδε΄εται µε την εξωτερικη΄ βοη΄θεια και ζητει΄ να κοινοποιηθει΄ πα΄ραυτα η
ανα΄λυση αυτη΄ στο Κοινοβου΄λιο· ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι η στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄ ει΄ναι πιο αποτελεσµατικη΄
ο΄ταν ει΄ναι στοχοθετηµε΄νη σε ΄εναν ειδικο΄ τοµε΄α και ο΄τι οι οριζο΄ντιοι και΄ριοι τοµει΄ς (3) µπορου΄ν να εξετασθου΄ν
΄ ν·
µε΄σω µιας ειδικη΄ς για τον τοµε΄α προσε΄γγισης στον τοµε΄α των δηµο΄σιων οικονοµικω
262. αναγνωρι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ κατο΄ρθωσε να µειω΄σει απο΄ τον ΄ενα χρο΄νο στον α΄λλο τα ανω΄µαλα
επι΄πεδα των υπολοι΄πων προς εκκαθα΄ριση αλλα΄ εξακολουθει΄ να ανησυχει΄ επειδη΄ το συνολικο΄ επι΄πεδο συνεχι΄ζει να
αυξα΄νεται µε την πα΄ροδο κα΄θε δηµοσιονοµικου΄ ΄ετους· καλει΄ την Επιτροπη΄ να διπλασια΄σει τις προσπα΄θειε΄ς της για
να τεθει΄ υπο΄ ΄ελεγχο αυτο΄ το προ΄βληµα·

Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια
΄ νει ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση της Υπηρεσι΄ας Ανθρωπιστικη΄ς Βοη΄θειας ECHO για το 2002
263. σηµειω
(COM(2003)430), που παρουσια΄ζει τις ανθρωπιστικε΄ς δρα΄σεις που χρηµατοδο΄τησε η Κοινο΄τητα και των οποι΄ων
΄ εµφανι΄ζει σειρα΄ λεπτοµερειω΄ν, οι
το υ΄ψος ανη΄λθε κατα΄ το εν λο΄γω οικονοµικο΄ ΄ετος σε 537,8 εκατοµµυ΄ρια ευρω
΄ ς, δεν προσφε΄ρουν στον αναγνω
΄ στη µια σφαιρικη΄ εικο΄να της κοινοτικη΄ς δρα΄σης
οποι΄ες, αν και χρη΄σιµες, δυστυχω
διο΄τι δεν αποδι΄δουν τη δε΄ουσα σηµασι΄α σε ορισµε΄να οριζο΄ντια ζητη΄µατα·
264.

ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να βρει και να αξιοποιη΄σει µεγαλυ΄τερο αριθµο΄ ΜΚΟ και αγαθοεργω΄ν εται΄ρων·

265. θεωρει΄ ο΄τι καµια΄ ΜΚΟ η΄ α΄λλη οργα΄νωση δεν θα πρε΄πει να µπορει΄ να ζητει΄ και να λαµβα΄νει το 100 %
των κονδυλι΄ων οποιασδη΄ποτε γραµµη΄ς του προϋπολογισµου΄·
266. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συµπληρω΄σει τις µελλοντικε΄ς ετη΄σιες εκθε΄σεις της µε γενικη΄ παρουσι΄αση των
΄ ν που ακολουθη΄θηκαν κατα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄, συµπεριλαµβα΄νοντας ανα΄στρατηγικω΄ν γραµµω
΄ ν της Υπηρεσι΄ας
λυση της προστιθε΄µενης αξι΄ας της κοινοτικη΄ς ανθρωπιστικη΄ς δρα΄σης και συ΄νοψη των ενεργειω
Ανθρωπιστικη΄ς Βοη΄θειας· φρονει΄ ο΄τι η ΄εκθεση θα πρε΄πει να συµπεριλαµβα΄νει εξι΄σου παρουσι΄αση της µεθοδολο΄ ν αναγκω΄ν µαζι΄ µε λεπτοµερη΄ ενηµε΄ρωση των αξιογι΄ας που ακολουθη΄θηκε για την εκτι΄µηση των ανθρωπιστικω
λογη΄σεων και ελε΄γχων που ολοκληρω΄θηκαν κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος που αποτελει΄ αντικει΄µενο της ΄εκθεσης και τα
συµπερα΄σµατα΄ τους· φρονει΄ τελικα΄ ο΄τι θα ΄επρεπε να συµπεριληφθου΄ν α΄λλα οριζο΄ντια θε΄µατα ο΄πως, π.χ., ο
κι΄νδυνος απα΄της, κακοδιαχει΄ρισης και λεηλασι΄ας και τα µε΄τρα για τη διασφα΄λιση της κατα΄ληξης της ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας στον προορισµο΄ της µε τις επιπτω΄σεις τους στον ορισµο΄ και την εκτε΄λεση της κοινοτικη΄ς
ανθρωπιστικη΄ς δρα΄σης·
(1) Όπως περιγρα΄φεται στην Ετη΄σια Έκθεση για την Αναπτυξιακη΄ Πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και την εκτε΄λεση της
εξωτερικη΄ς βοη΄θειας το 2002, κεφα΄λαιο 3.
΄ σεων που παρατηρη΄θηκαν απο΄ την Επιτροπη΄ ει΄ναι: συντο΄µευση των προθεσµιω
΄ ν για τις προσκλη΄σεις για
(2) Μεταξυ΄ των βελτιω
΄ ν και τις προσκλη΄σεις για υποβολη΄ προτα΄σεων και καλυ΄τερη ποιο΄τητα των προγραµµα΄των.
την υποβολη΄ προσφορω
(3) ∆ηµο΄σια υπηρεσι΄α, δηµο΄σιες συµβα΄σεις, εξωτερικο΄ς ΄ελεγχος κ.λπ.
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267. ελπι΄ζει ο΄τι η αξιολο΄γηση του οργα΄νου επισιτιστικη΄ς ασφα΄λειας κατα΄ το 2004 θα αποτελει΄ ΄ενα καλο΄
µε΄σο δια΄γνωσης και, σε περι΄πτωση ενσωµα΄τωσης στο πλαι΄σιο του συνολικου΄ αναπτυξιακου΄ προγρα΄µµατος, δεν
θα υποβαθµισθου΄ν οι στο΄χοι της επισιτιστικη΄ς ασφα΄λειας· (1)

∆ιαφα΄νεια των επιχειρη΄σεων της Επιτροπη΄ς ε΄ναντι του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου
268. εκφρα΄ζει τη βαθια΄ του λυ΄πη για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν υποβα΄λλει απο΄ το 2000 εκθε΄σεις στο
΄ ν (ΕΚ)
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τις επιχειρη΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται στο πλαι΄σιο των κανονισµω
αριθ. 975/1999 (2) και 976/1999 του Συµβουλι΄ου (3) (σχετικα΄ µε την Ευρωπαϊκη΄ πρωτοβουλι΄α για τη ∆ηµοκρα΄ µατα, κεφα΄λαιο B7-70 του προϋπολογισµου΄, µε πιστω΄σεις υ΄ψους 104 000 000 το
τι΄α και τα Ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν· ζητει΄ απο΄ την
2002), κατα΄ παρα΄βαση των α΄ρθρων 18, παρα΄γραφος 2 και 19, παρα΄γραφος 2, των κανονισµω
Επιτροπη΄ να υποβα΄λει αµε΄σως στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο τις ετη΄σιες εκθε΄σεις για τα οικονοµικα΄ ΄ετη 2001,
2002 και 2003, οι οποι΄ες πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν, ο΄πως απαιτου΄ν οι κανονισµοι΄, «περι΄ληψη οποιωνδη΄ποτε
εξωτερικω΄ν αξιολογη΄σεων διεξη΄χθησαν»· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ να εξετα΄σει την
παρα΄λειψη αυτη΄ της Επιτροπη΄ς και να προβει΄ σε ποιοτικη΄ ανα΄λυση των αποτελεσµα΄των των επιχειρη΄σεων της
Επιτροπη΄ς στο πλαι΄σιο του εν λο΄γω κεφαλαι΄ου του προϋπολογισµου΄·

΄ νες
∆ιοικητικε΄ς δαπα

Το καθεστω΄ς συντα΄ξεων αναπηρι΄ας των οργα΄νων της Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης
269. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την Ειδικη΄ Έκθεση 3/2003 του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το
΄ ς συντα΄ξεων αναπηρι΄ας των οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (4) και σηµειω
΄ νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι, συ΄µκαθεστω
΄ µονες ιατρου΄ς του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, οι συντα΄ξεις αναπηρι΄ας χορηγου΄νται κατα΄
φωνα µε τους εµπειρογνω
τρο΄πο ορθο΄ (σηµει΄ο III)·
270. εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι οι απουσι΄ες λο΄γω ασθε΄νειας ΄εχουν σηµαντικε΄ς οικονοµικε΄ς συνε΄΄ ς, ει΄ναι αναγκαι΄ο και σηµαντικο΄ τα ο΄ργανα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης να εφαρµο΄σουν γενικη΄
πειες και ο΄τι, συνεπω
΄ ν λο΄γω ασθε΄νειας µε
πολιτικη΄ που θα ορι΄ζει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για τη διαχει΄ριση ο΄λων των πτυχω΄ν των απουσιω
τον κατα΄λληλο τρο΄πο·
271. εκφρα΄ζει την αποδοκιµασι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι, συ΄µφωνα µε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, τα θεσµικα΄
ο΄ργανα δεν µπορου΄ν να εγγυηθου΄ν πλη΄ρως:
α)

την αναγκαι΄α στη΄ριξη σε υπαλλη΄λους µε ανικανο΄τητα προς εργασι΄α για µακροχρο΄νιες περιο΄δους,

β)

΄ ν προσπαθειω
΄ ν για την ελαχιστοποι΄ηση, στο µε΄τρο του δυνατου΄, των απουσιω
΄ ν προς το
την καταβολη΄ επαρκω
΄ ν στις οποι΄ες υπα΄γονται,
συµφε΄ρον των υπαλλη΄λων και των υπηρεσιω

γ)

ο΄τι η παρουσι΄α στην εργασι΄α δεν επηρεα΄ζεται αρνητικα΄ απο΄ την ακαταλληλο΄τητα ει΄τε των καθηκο΄ντων που
΄ ν εργασι΄ας (Ειδικη΄ Έκθεση 3/2003, παρα΄γραφος 21)·
ανατι΄θενται, ει΄τε των συνθηκω

272. αποδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι, ο΄πως κατε΄δειξε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, η µη επακριβη΄ς οριοθε΄τηση των
΄ σεων και των αρµοδιοτη΄των των ενεχοµε΄νων πλευρω
΄ ν η υπηρεσι΄α στην οποι΄α εργα΄ζεται ο µο΄νιµος η΄ µη
υποχρεω
υπα΄λληλος, η ιατρικη΄ υπηρεσι΄α και η υπηρεσι΄α προσωπικου΄ ΄εχει ως αποτε΄λεσµα να λειτουργου΄ν στην πραγµα΄ ν η κοινοποι΄ηση και η
τικο΄τητα µο΄νον οι πιο µηχανικε΄ς και γραφειοκρατικε΄ς πτυχε΄ς της διαχει΄ρισης των απουσιω
ενηµε΄ρωση του αντι΄στοιχου µητρω΄ου ενω΄, αντιθε΄τως, δεν ει΄ναι σαφε΄ς ποιος ει΄ναι υπευ΄θυνος για λειτουργι΄ες και
δραστηριο΄τητες ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας για µια αποτελεσµατικη΄ και µελλοντοστρεφη΄ πολιτικη΄ διαχει΄ρισης των
΄ ν λο΄γω ασθε΄νειας, ο΄πως ει΄ναι:
απουσιω
α)

η επαφη΄ µε τον µο΄νιµο η΄ µη υπα΄λληλο κατα΄ τη δια΄ρκεια της απουσι΄ας του,

β)

η παρακολου΄θηση του δει΄κτη απουσι΄ας για κα΄θε µο΄νιµο η΄ µη υπα΄λληλο και για το ο΄ργανο στο συ΄νολο΄ του,
΄ ς επι΄σης τα κριτη΄ρια που πρε΄πει να ισχυ΄ουν,
καθω

γ)

΄ ριση του ει΄δους των απουσιω
΄ ν που εγει΄ρουν ανησυχι΄ες και η λη΄ψη των απαιτου΄µενων µε΄τρων,
η αναγνω

(1)
(2)
(3)
(4)

΄ τηση αριθ. 104 (ΡΕ 328.732/Τελ.1).
Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο-Με΄ρος Ι: απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1.
ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 8.
ΕΕ C 109 της 7.5.2003.
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δ)

η απο΄φαση κατα΄ πο΄σον πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ ιατρικο΄ς ΄ελεγχος και υπο΄ ποιες περιστα΄σεις,

ε)

η απο΄φαση για πραγµατοποι΄ηση συνεντευ΄ξεων µε τον µο΄νιµο η΄ µη υπα΄λληλο µετα΄ την επιστροφη΄ του στην
εργασι΄α, ποιος θα τις συντονι΄ζει, υπο΄ ποι΄ες συνθη΄κες, υπο΄ ποι΄α µορφη΄ και για ποιο σκοπο΄ (Ειδικη΄ Έκθεση
3/2003, παρα΄γραφος 22)·

273. εκφρα΄ζει τη βαθια΄ του ανησυχι΄α παρατηρω΄ντας ο΄τι η ανεπαρκη΄ς και ελλειµµατικη΄ πολιτικη΄ διαχει΄ρισης
΄ ν και των περιπτω΄σεων αναπηρι΄ας οφει΄λεται στην ελλιπη΄ δραστηριοποι΄ηση της ∆ιοι΄κησης στο συγκετων απουσιω
κριµε΄νο τοµε΄α (Ειδικη΄ Έκθεση 3/2003, παρα΄γραφος 74γ)·
274. επισηµαι΄νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο κρι΄νει ο΄τι θα µπορου΄σαν να εξοικονοµηθου΄ν περι΄που 10 εκατ.
ευρω΄ ετησι΄ως εα΄ν καθιερωθου΄ν συστη΄µατα εποπτει΄ας που θα καθιστου΄ν δυνατο΄ τον εντοπισµο΄ και την ΄εγκαιρη
΄ ν λο΄γω ασθενει΄ας (Ειδικη΄ Έκθεση 3/2003, παρα΄γραδιαχει΄ριση των επαναλαµβανο΄µενων η΄ µακροχρο΄νιων απουσιω
φος 55)·
΄ ρος εργασι΄ας χαρακτηρι΄ζεται απο΄ χαµηλο΄ ποσοστο΄ απουσιω
΄ ν λο΄γω
275. θεωρει΄ ο΄τι ΄ενας ικανοποιητικο΄ς χω
ασθενει΄ας και ο΄τι οι βελτιωµε΄νες δυνατο΄τητες ανα΄πτυξης της προσωπικο΄τητας του υπαλλη΄λου, διαφοροποι΄ησης
΄ ρισης και µελλοντικη΄ς εξε΄λιξης αποτελου΄ν ισχυρα΄ κι΄νητρα µη απουσι΄ας
των καθηκο΄ντων του, µεγαλυ΄τερης αναγνω
απο΄ την εργασι΄α·
΄ν
276. αναµε΄νει απο΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα ο΄τι θα προβου΄ν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ σε ανα΄λυση των απουσιω
λο΄γω ασθενει΄ας κατα΄ υπηρεσι΄α, φυ΄λο, ηλικι΄α, κατηγορι΄α και δια΄ρκεια των περιο΄δων απουσι΄ας, µε σκοπο΄ τη
συµµο΄ρφωση προς τις συστα΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση γενικη΄ς πολιτικη΄ς διαχει΄΄ ν λο΄γω ασθε΄νειας και αναπηρι΄ας·
ρισης των απουσιω
277. αναµε΄νει απο΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα να συντα΄σσουν ανα΄ διετι΄α ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των ανα΄ σει µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στην οικονοµικη΄ διαχει΄ριση
φερθε΄ντων µε΄τρων και ο΄τι η ∆ιοι΄κηση των οργα΄νων θα αποδω
΄ τος, καθω
΄ ς και στα θε΄µατα που αφορου΄ν το εργασιακο΄ περιβα΄λλον και την διαχει΄ριση του προσωπιτου καθεστω
κου΄·
Πρακτικε΄ς σε σχε΄ση µε τις προµη΄θειες
278. λαµβα΄νει γνω΄ση του γεγονο΄τος ο΄τι οι παλαιο΄τερες προσκλη΄σεις για υποβολη΄ προσφορω΄ν της Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την προµη΄θεια χαρτιου΄ εκτυ΄πωσης ΄εως το ΄ετος 2000 απαιτου΄σαν βαθµο΄ λευκο΄τητας µο΄νο 80 %, και
΄ νει ο΄τι οι αντι΄στοιχες προσκλη΄σεις για υποβολη΄ προσφορω
΄ ν απο΄ το 2000 και µετα΄ ζητου΄ν ποσοστο΄
διαπιστω
λευκο΄τητας πα΄νω απο΄ 90 %, γεγονο΄ς που συνεπα΄γεται ο΄χι µο΄νο υψηλο΄τερο κο΄στος για τον κοινοτικο΄ προϋπο΄ ς επι΄σης επιδει΄νωση του οικολογικου΄ ισοζυγι΄ου της καταλογισµο΄ αλλα΄ και κατα΄ργηση του ανταγωνισµου΄ καθω
΄ ς, απο΄ την Επιτροπη΄, να επαναφε΄ρει το βαθµο΄ λευκο΄τητας στις προσκλη΄σεις για
να΄λωσης χαρτιου΄· ζητει΄, συνεπω
΄ ν στα ενδεδειγµε΄να πλαι΄σια, προκειµε΄νου να λαµβα΄νονται δεο΄ντως υπο΄ψη οι σχετικε΄ς παρα΄µευποβολη΄ προσφορω
τροι της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και του ανταγωνισµου΄·
Χρηµατοοικονοµικα΄ µε΄σα
279. υπενθυµι΄ζει το ψη΄φισµα΄ του της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002 (1) σχετικα΄ µε την ετη΄σια ΄εκθεση της ΕΤΕπ για
το 2001, µε το οποι΄ο καλει΄ την ΕΤΕπ, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σουν την τριµερη΄
συµφωνι΄α· εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι στις 27 Οκτωβρι΄ου 2003 υπογρα΄φηκε νε΄α τριµερη΄ς
΄ νει σηµαντικα΄ τη διαδικασι΄α που ακολουθου΄ν τα τρι΄α θεσµικα΄ ο΄ργανα· εκφρα΄ζει ιδιαι΄συµφωνι΄α η οποι΄α βελτιω
τερη ικανοποι΄ηση για το γεγονο΄ς ο΄τι αποσαφηνι΄στηκε πως το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο εξουσιοδοτει΄ται να ελε΄γχει
το΄σο την εγγυ΄ηση ο΄σο και την υποκει΄µενη συναλλαγη΄ κατα΄ τη χορη΄γηση δανει΄ων απο΄ την ΕΤΕπ µε εγγυ΄ηση
απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ· υπενθυµι΄ζει ο΄τι τα δα΄νεια της ΕΤΕπ µε εγγυ΄ηση απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της
ΕΕ ανη΄λθαν σχεδο΄ν σε 14 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄ στο τε΄λος του 2002·
280. υποστηρι΄ζει απο΄λυτα τα συµπερα΄σµατα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄σον αφορα΄ τον χρηµατοδοτικο΄
µηχανισµο΄ (παρα΄γραφοι 10.35 και 10.39 της ετη΄σιας ΄εκθεσης για το 2002), συ΄µφωνα µε τα οποι΄α οι τελικε΄ς
΄ ν που θα εκδω
΄ σουν οι αρµο΄πληρωµε΄ς θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν µο΄νο βα΄σει ενδεδειγµε΄νων πιστοποιητικω
διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν και ο΄τι πρε΄πει να καταβληθου΄ν µεγαλυ΄τερες προσπα΄θειες για να εντοπι΄ζονται οι
κατα΄λληλες επενδυ΄σεις και να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η υλοποι΄ηση του σχεδι΄ου στο συ΄νολο΄ του, ιδιαι΄τερα για να
αποφευ΄γονται ζηµι΄ες στο περιβα΄λλον·
281. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν στο Κοινοβου΄λιο και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄΄ ν του επιχειρη΄σεων που εκτεδριο ΄εκθεση σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα του εσωτερικου΄ ελε΄γχου των τραπεζικω
΄ ν στο περιβα΄λλον ελε΄γχου, συµπελου΄νται υπο΄ την α΄µεση ευθυ΄νη της, στην οποι΄α να εξετα΄ζεται η ανα΄γκη αλλαγω
ριλαµβανοµε΄νων των εκ των υστε΄ρων ελε΄γχων·
(1) ΕΕ C 25 Ε, της 29.1.2004, σ. 390.
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΄ ν του λογιστικο΄ ΄ελεγχο των ΄εργων
282. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να περιλα΄βει στο προ΄γραµµα εργασιω
που χρηµατοδοτου΄νται µε δα΄νεια της ΕΤΕπ µε κοινοτικη΄ εγγυ΄ηση· συνιστα΄ να συµπεριληφθου΄ν στο προ΄γραµµα
ελε΄γχου τα περιβαλλοντικα΄ προγρα΄µµατα της λεκα΄νης της Βαλτικη΄ς στη Ρωσι΄α (1)·
283. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο ΄ελεγχος της χρηµατοοικονοµικη΄ς διαχει΄ρισης του ταµει΄ου Εγγυη΄σεων για εξωτερικε΄ς
δρα΄σεις υπο΄κειται σε ΄ελεγχο εκ µε΄ρους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου συ΄µφωνα µε διαδικασι΄ες που πρε΄πει να συµφωνηθου΄ν µεταξυ΄ του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, της Επιτροπη΄ς και της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων· ζητει΄ την
΄ ν αυτω΄ν στο πνευ΄µα της νε΄ας τριµερου΄ς συµφωνι΄ας·
αναθεω΄ρηση των διαδικασιω
284. επισηµαι΄νει ο΄τι η δια΄ρθρωση των τελω΄ν για τη διαχει΄ριση του Ταµει΄ου Εγγυη΄σεων για εξωτερικε΄ς δρα΄σεις
αποτε΄λεσε αντικει΄µενο διαπραγµα΄τευσης µε την ΕΤΕπ σε εµπορικη΄ βα΄ση· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι
ου΄τε η Επιτροπη΄ ου΄τε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο παρει΄χαν λεπτοµερη΄ ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση του
κο΄στους της ΕΤΕπ ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση του ταµει΄ου Εγγυη΄σεων· καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση
τροποποι΄ησης του τρε΄χοντος κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για το Ταµει΄ο Εγγυη΄σεων προκειµε΄νου να αναλα΄βει τη
διαχει΄ριση χαρτοφυλακι΄ου απο΄ την ΕΤΕπ απο΄ το 2005·
΄ ) των µετοχω
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄
285. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ κατε΄χει το 30 % (600 εκατ. ευρω
΄ το σωρευτικο΄ χαρτοφυλα΄κιο των υπογεγραµµε΄νων επιχειρη΄σεων του ΕΤΕ (επενδυ΄Ταµει΄ου Επενδυ΄σεων (ΕΤΕ), ενω
σεις σε ταµει΄α κεφαλαι΄ων και τις αγορε΄ς εγγυη΄σεων των ΜΜΕ) ανερχο΄ταν σε περι΄που 7 δισ. ευρω΄ στο τε΄λος του
2002· επισηµαι΄νει ο΄τι αυτη΄ τη στιγµη΄ δεν υφι΄σταται συµφωνι΄α για το λογιστικο΄ ΄ελεγχο του ΕΤΕ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο· υπογραµµι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ωστο΄σο, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης, το Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο ΄εχει δικαι΄ωµα πλη΄ρους ελε΄γχου του ΕΤΕ και των πρα΄ξεω΄ν του· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να περιλα΄΄ ν του ΄εναν συνολικο΄ ΄ελεγχο του ΕΤΕ προκειµε΄νου να διασφαλι΄σει τη χρηστη΄ δηµοβει στο προ΄γραµµα εργασιω
΄ ν της οικονοµι΄ας, της αποτελεσµατικο΄τητας και της αποδοτικο΄τητας)·
σιονοµικη΄ του διαχει΄ριση (τη΄ρηση των αρχω
286. φρονει΄ ο΄τι οι αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου (C-11/00 και C-15/00) σχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α της Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων και της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας µε την OLAF εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α και στο
Ταµει΄ο Επενδυ΄σεων· ζητει΄, στο πλαι΄σιο αυτο΄, απο΄ το Ταµει΄ο Επενδυ΄σεων, να λα΄βει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση απο΄φαση
σχετικα΄ µε τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες της OLAF, συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999·
287. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του σχετικα΄ µε τη διαπι΄στωση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου (παρα΄γραφος 10.36 της
΄ ς ανεπιθυ΄µητες παρενε΄ρετη΄σιας ΄εκθεσης), ο΄τι στο χρηµατοδοτικο΄ µηχανισµο΄ του ΕΟΧ παρουσια΄στηκαν προφανω
γειες· συµµερι΄ζεται την α΄ποψη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου (παρα΄γραφος 10.35), ο΄τι απαιτου΄νται µεγαλυ΄τερες
προσπα΄θειες για τον εντοπισµο΄ των ενδεδειγµε΄νων επενδυ΄σεων· ζητει΄ να αποφευ΄γονται η΄ να επανορθω΄νονται οι
περιβαλλοντικε΄ς βλα΄βες κατα΄ την εκτε΄λεση των ΄εργων και η τελικη΄ εξο΄φληση να ει΄ναι δυνατη΄ µο΄νο εφο΄σον
εκδι΄δεται σχετικο΄ πιστοποιητικο΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς η΄ απο΄ ανεξα΄ρτητο ελεγκτη΄·
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν απα΄ντησε ακο΄µη στο ερω΄τηµα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου (παρα΄γραφος
288. διαπιστω
10.33 της ετη΄σιας ΄εκθεσης) για το αν στη Γαλικι΄α δο΄θηκε απο΄ τις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς προτεραιο΄τητα σε εθνικα΄
προϊο΄ντα κατα΄ παρα΄βαση του πρωτοκο΄λλου για το καταστατικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων, που
αναφε΄ρει ο΄τι: «Ου΄τε η Τρα΄πεζα ου΄τε τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επιβα΄λλουν ο΄ρους βα΄σει των οποι΄ων τα δανειζο΄µενα
΄ νται στο εσωτερικο΄ ορισµε΄νου κρα΄τους µε΄λους»· υπενθυµι΄ζει ο΄τι πρε΄πει ενδεχοµε΄νως να
ποσα΄ πρε΄πει να δαπανω
απαιτηθει΄ η επιστροφη΄ αχρεωστη΄τως καταβληθε΄ντων ποσω΄ν· ζητει΄ και για ζη΄τηµα αυτο΄ να του υποβληθει΄ ΄εκθεση
απο΄ την Επιτροπη΄ το αργο΄τερο ΄εως το Σεπτε΄µβριο του 2004, η οποι΄α να συµπεριλαµβα΄νει ενδεχοµε΄νως αξιολο΄΄ σει κατα΄ το
γηση παρο΄µοιων προβληµα΄των µε το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς, στο οποι΄ο η Επιτροπη΄ ΄εχει η΄δη διαπιστω
παρελθο΄ν την µη τη΄ρηση των διατα΄ξεων περι΄ δηµο΄σιων συµβα΄σεων.
(1) Απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 2001/777/ΕΚ (ΕΕ L 292 της 9.11.2001, σ. 41).
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Απαλλαγη΄ 2002: 6ο, 7ο και 8ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον
αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (COM(2003)475  C5-0496/2003  2003/2189(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τους ισολογισµου΄ς και λογαριασµου΄ς του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (COM(2003)475  C5-0496/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες που εµπι΄πτουν
στο πλαι΄σιο του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το 2002, συνοδευο΄µενη
΄ ν οργα΄νων (C5-0584/2003) (1),
απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τα Ευρωπαϊκα΄ Ταµει΄α Ανα΄πτυξης (C5-0584/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις συστα΄σεις του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Ταµει΄ων Ανα΄πτυξης για το οικονοστην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση των εργασιω
µικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 33 της Εσωτερικη΄ς Συµφωνι΄ας της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1995 µεταξυ΄ των αντιπρο΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν συνελθο΄ντων στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου για τη χρηµατοδο΄σω
τηση και τη διαχει΄ριση των ενισχυ΄σεων της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του δευ΄τερου χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 276 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 74 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 16ης Ιουνι΄ου 1998, που εφαρµο΄ζεται
στη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης στα πλαι΄σια της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93 και 93α, τρι΄τη περι΄πτωση, και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας (A5-0183/2004),
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, στη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας του για τα Ευρωπαϊκα΄ Ταµει΄α Ανα΄πτυξης, το Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο καταλη΄γει ο΄τι, µε ορισµε΄νες εξαιρε΄σεις, οι λογαριασµοι΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 αντικατοπτρι΄ζουν ορθα΄ τα ΄εσοδα και ΄εξοδα για το οικονοµικο΄ ΄ετος και τη δηµοσιονοµικη΄ κατα΄σταση κατα΄ το τε΄λος
του ΄ετους,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο βα΄σισε το συµπε΄ρασµα΄ του σχετικα΄ µε τη νοµιµο΄τητα και
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων µεταξυ΄ α΄λλων στον δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο ορισµε΄νων πρα΄ξεων,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, βα΄σει των εγγρα΄φων που εξε΄τασε, θεωρει΄ ο΄τι τα ΄εσοδα που
΄ ς και τα ποσα΄ που διατε΄θηκαν για τις αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ σεων
καταχωρι΄στηκαν στους λογαριασµου΄ς, καθω
και τις πληρωµε΄ς των ΕΤΑ ει΄ναι, στο συ΄νολο΄ τους, νο΄µιµα και κανονικα΄,

1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στην Επιτροπη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου
Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

υποβα΄λλει τα σχο΄λια΄ του στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το ψη΄φισµα που περιλαµβα΄νει στο
΄ ς και στην Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄, το ∆ικαστη΄ριο, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, καθω
σεων, και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 325.
(2) ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
(3) EE L 191 της 7.7.1998, σ. 53.
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2.
΄ ν του ΄εκτου, ΄εβδοµου
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το κλει΄σιµο των λογαριασµω
και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (COM(2003)475 
C5-0496/2003  2003/2189(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τους ισολογισµου΄ς και λογαριασµου΄ς του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (COM(2003)475  C5-0496/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες που εµπι΄πτουν
στο πλαι΄σιο του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το 2002, συνοδευο΄µενη
΄ ν οργα΄νων (C5-0584/2003) (1),
απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τα Ευρωπαϊκα΄ Ταµει΄α Ανα΄πτυξης (C5-0584/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις συστα΄σεις του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Ταµει΄ων Ανα΄πτυξης για το οικονοστην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση των εργασιω
µικο΄ ΄ετος 2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 33 της Εσωτερικη΄ς Συµφωνι΄ας της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1995 µεταξυ΄ των αντιπρο΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν συνελθο΄ντων στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου για τη χρηµατοδο΄σω
τηση και τη διαχει΄ριση των ενισχυ΄σεων της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του δευ΄τερου χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 74 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 16ης Ιουνι΄ου 1998, που εφαρµο΄ζεται
στη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης στα πλαι΄σια της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93 και 93α, τρι΄τη περι΄πτωση, και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας (A5-0183/2004),
1.
επισηµαι΄νει ο΄τι η δηµοσιονοµικη΄ κατα΄σταση του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου ΕΤΑ στις 31 ∆εκεµβρι΄ου
2002 ΄εχει ως εξη΄ς:
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 325.
(2) ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
(3) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.

30.4.2004

30.4.2004
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Σωρευτικη΄ χρησιµοποι΄ηση των πο΄ρων του ΕΤΑ στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002
Κατα΄σταση στο τε΄λος
του 2001

A  ΠΟΡΟΙ (3)

Συνολικο΄
ποσο΄

Ποσοστο΄
εκτε΄λεσης (1)

εκατ. ευρω΄

%

Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄
κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002

6ο ΕΤΑ

7ο ΕΤΑ

8ο ΕΤΑ (2)

Κατα΄σταση στο τε΄λος του 2002

Συνολικο΄
ποσο΄

6ο ΕΤΑ

7ο ΕΤΑ

8ο ΕΤΑ (2)

Συνολικο΄
ποσο΄

εκατ. ευρω΄

32 797,3

Ποσοστο΄
εκτε΄λεσης (1)
%

0,0

7 829,1

11 511,7

13 499,6

32 840,4

B  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρωτογενει΄ς
αναλη΄ψεις
΄ σεων
υποχρεω
 προγραµµατιζο΄µενες ενισχυ΄σεις
 µη
προγραµµατιζο΄µενες
ενισχυ΄σεις
 διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄
και µακροοικ. ενι΄σχυση
 απο΄ προγενε΄στερες µεταφορε΄ς ΕΤΑ
2. ∆ευτερογενει΄ς
αναλη΄ψεις
΄ σεων
υποχρεω
 προγραµµατιζο΄µενες ενισχυ΄σεις
 µη
προγραµµατιζο΄µενες
ενισχυ΄σεις
 διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄
και µακροοικ. ενι΄σχυση
 µεταφορε΄ς µεταξυ΄ ΕΤΑ
3. Πληρωµε΄ς
 προγραµµατιζο΄µενες ενισχυ΄σεις
 µη
προγραµµατιζο΄µενες
ενισχυ΄σεις
 διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄
και µακροοικ. ενι΄σχυση
 µεταφορε΄ς µεταξυ΄ ΕΤΑ
Γ ' Εκκρεµει΄ς
(B1-B3)

πληρωµε΄ς

∆ιαθε΄σιµο

υπο΄λοιπο

D 
(A-B1)

28 152,8

2,8

126,0

1 639,6

1 768,4

7 484,7

10 928,7

11 507,8

29 921,2

15 648,6

1,2

151,0

660,2

812,5

4 875,5

5 754,4

5 831,1

16 461,1

9 324,5

− 1,1

− 15,6

574,4

557,7

2 511,2

3 667,4

3 703,6

9 882,2

2 726,1

0,0

− 0,6

405,0

404,3

6,0

1 151,4

1 973,1

3 130,5

453,6

2,7

− 8,8

0,0

− 6,1

92,0

355,5

0,0

447,5

33,5

328,1

1 781,3

2 142,9

7 318,9

9 985,4

7 519,9

24 824,2

11 282,7

36,3

212,6

890,7

1 139,7

4 741,8

4 973,7

2 706,8

12 422,4

8 716,9

− 4,2

99,2

403,2

498,2

2 483,0

3 549,4

3 182,6

9 215,1

2 298,7
383,0

− 0,7
2,0

− 1,0
17,3

487,3
0,0

485,7
19,3

5,3
88,7

1 148,6
313,6

1 630,5
0,0

2 784,4
402,3

48,5

326,1

1 478,1

1 852,7

7 235,1

9 232,4

5 068,9

21 536,4

9 739,4

46,3

239,2

650,0

935,5

4 669,0

4 488,1

1 517,8

10 674,9

7 512,6

1,3

56,5

467,7

525,5

2 475,1

3 315,9

2 247,1

8 038,1

2 088,5
343,1

− 0,1
1,0

8,5
21,9

360,4
0,0

368,8
22,9

5,3
85,7

1 148,0
280,4

1 304,0
0,0

2 457,4
366,0

22 681,3

19 683,6

85,8

69,2

60,0

91,1

75,6

65,6

8 469,2

25,8

249,6

1 696,3

6 438,9

8 384,8

25,5

4 644,5

14,2

344,4

583,0

1 991,8

2 919,2

8,9

Πηγη΄: Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, Ετη΄σια ΄εκθεση σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 331).
(1)
(2)
(3)

Σε ποσοστο΄ πο΄ρων.
Περιλαµβα΄νονται 732,9 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ σε πρωτογενει΄ς αναλη΄ψεις υποχρεω΄σεων, 347,4 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ σε δευτερογενει΄ς αναλη΄ψεις υποχρεω΄σεων και 97,7 εκατοµµυ΄ρια
ευρω΄ σε πληρωµε΄ς για την προκαταβολικη΄ εκτε΄λεση της Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄.
Αρχικη΄ χορη΄γηση του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου ΕΤΑ (εκ των οποι΄ων 60 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ ειδικη΄ς συνεισφορα΄ς ΕΤΕπ), το΄κοι, δια΄φοροι πο΄ροι, µεταφορε΄ς των προηγου΄µενων
ΕΤΑ.

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση στην Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και την Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
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3.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις οι οποι΄ες συνοδευ΄ουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ σε σχε΄ση µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του
΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(COM(2003)475  C5-0496/2003  2003/2189(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τους ισολογισµου΄ς και λογαριασµου΄ς του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (COM(2003)475  C5-0496/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο της 7ης Αυγου΄στου 2003 για τη δηµοσιονοµικη΄ ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε το ΄εκτο, ΄εβδοµο και
ο΄γδοο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης 2002 (COM(2003)491  C5-0619/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες που εµπι΄πτουν
στο πλαι΄σιο του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης για το 2002, συνοδευο΄µενη
΄ ν οργα΄νων (C5-0584/2003) (1),
απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε τα Ευρωπαϊκα΄ Ταµει΄α Ανα΄πτυξης (C5-0584/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση για το 2003 της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄ της ΕΚ και την εφαρµογη΄ της εξωτερικη΄ς βοη΄θειας το 2002
(COM(2003)527),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 1ης Μαρτι΄ου 2001, σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο
Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των του Γραφει΄ου Συνεργασι΄ας EuropeAid για το 2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις συστα΄σεις του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ της Επι΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Ταµει΄ων Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος
τροπη΄ς απο΄ την ευθυ΄νη εκτε΄λεσης των εργασιω
2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 33 της Εσωτερικη΄ς Συµφωνι΄ας της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1995 µεταξυ΄ των αντιπρο΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν συνελθο΄ντων στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου για τη χρηµατοδο΄σω
τηση και τη διαχει΄ριση των ενισχυ΄σεων της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του δευ΄τερου χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 74 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 16ης Ιουνι΄ου 1998, που εφαρµο΄ζεται
στη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης στα πλαι΄σια της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93 και 93α, τρι΄τη περι΄πτωση, και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας (A5-0183/2004),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 74 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 16ης Ιουνι΄ου
1998, η Επιτροπη΄ θα λα΄βει ο΄λα τα κατα΄λληλα µε΄τρα προκειµε΄νου να αναλα΄βει δρα΄ση ο΄σον αφορα΄ τις
παρατηρη΄σεις που περιε΄χει η απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς και να υποβα΄λει ΄εκθεση, κατο΄πιν αιτη΄σεως του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις ενε΄ργειες που θα καταβληθου΄ν ενο΄ψει των παρατηρη΄σεων
αυτω΄ν,
Β.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η σηµερινη΄ Επιτροπη΄ ανε΄λαβε τα καθη΄κοντα΄ της το Σεπτε΄µβριο του 1999 και ο΄τι η
µεταρρυ΄θµιση της διαχει΄ρισης της εξωτερικη΄ς βοη΄θειας της ΕΚ πραγµατοποιη΄θηκε το Μα΄ιο του 2000 (5), ενω΄
η µεταρρυ΄θµιση της αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς της ΕΚ το Νοε΄µβριο του 2000 (6)

ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 325.
ΕΕ C 277 της 1.10.2001, σ.130.
ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.
Βλ. την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη µεταρρυ΄θµιση της διαχει΄ρισης της εξωτερικη΄ς βοη΄θειας που ενε΄κρινε η
Επιτροπη΄ στις 16 Μαι΅ου 2000.
(6) Βλ. τη δη΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄ της Κοινο΄τητας, που ενε΄κρινε το
΄ ν Υποθε΄σεων (Ανα΄πτυξη) της 10ης Νοεµβρι΄ου 2000.
Συµβου΄λιο Γενικω

30.4.2004

30.4.2004
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Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ των µελω΄ν της Οµα΄δας Κρατω΄ν της Αφρικη΄ς,
Καραϊβικη΄ς και Ειρηνικου΄, αφενο΄ς, και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των µελω΄ν της, αφετε΄ρου, που υπογρα΄φηκε στο Κοτονου΄ στις 23 Ιουνι΄ου 2000 (Συµφωνι΄α του Κοτονου΄) (1) και τε΄θηκε σε ισχυ΄ την 1η Απριλι΄ου 2003, µεταρρυ΄θµισε τη βοη΄θεια προς τις χω΄ρες ΑΚΕ και εστι΄ασε περισσο΄τερο την προσοχη΄ στη µει΄ωση
της φτω΄χειας,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, ο΄τι λο΄γω της µακρα΄ς διαδικασι΄ας επικυ΄ρωσης της Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄, το ΄ενατο
Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης (ΕΤΑ), που καλυ΄πτει την περι΄οδο 2000-2005, δεν ει΄χε τεθει΄ σε ισχυ΄ στα τε΄λη
του 2002, µε αποτε΄λεσµα να αναγκαστει΄ η Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σει κατα΄ το 2002 πο΄ρους απο΄ το ο΄γδοο
ΕΤΑ προκειµε΄νου να εφαρµο΄σει χρηµατοδοτικε΄ς αποφα΄σεις µε βα΄ση τον προγραµµατισµο΄ για το ΄ενατο ΕΤΑ,

Ε.

΄ πησης ΑΚΕ-ΕΕ κατα΄ τη συνεδρι΄αση΄ της
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Κοινοβουλευτικη΄ Συνε΄λευση Ίσης Εκπροσω
στη Ρω΄µη (Ιταλι΄α), στις 11-15 Οκτωβρι΄ου 2003, ενε΄κρινε ψη΄φισµα για τη χρη΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
΄ ντας την Επιτροπη΄ να επισπευ΄σει την εκτε΄λεση των κονδυλι΄ων (2),
Ανα΄πτυξης, καλω

΄λωση Αξιοπιστι΄ας
∆η
΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι τα ΄εσοδα που καταχωρη΄θηκαν στους λογα1.
σηµειω
΄ σεων και οι
ριασµου΄ς, τα ποσα΄ που διατε΄θηκαν στα Ευρωπαϊκα΄ Ταµει΄α Ανα΄πτυξης (ΕΤΑ), οι αναλη΄ψεις υποχρεω
πληρωµε΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος ει΄ναι, στο συ΄νολο΄ τους, νο΄µιµες και κανονικε΄ς·
΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο διαµο΄ρφωσε τη γνω΄µη του µε βα΄ση την ανα΄λυση και τη δοκιµη΄ των
2.
σηµειω
΄ ν συστηµα΄των και ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς, καθω
΄ ς και ελε΄γχους που διενεργη΄θηκαν σε ορισµε΄νες υποκει΄εποπτικω
΄ ρες ΑΚΕ·
µενες πρα΄ξεις στις Βρυξε΄λλες και επιτο΄που σε ΄εξι χω
3.
υποστηρι΄ζει την προσε΄γγιση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου που δι΄δει µεγα΄λη προτεραιο΄τητα στην ανα΄λυση των
΄ ν συστηµα΄των και ελε΄γχων·
εποπτικω
΄ ρες ΑΚΕ·
4.
υποστηρι΄ζει την προ΄θεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να πραγµατοποιει΄ επιτο΄πιους ελε΄γχους στις χω
καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να διασφαλι΄σει τη διοργα΄νωση επισκε΄ψεων και ελε΄γχων σε ο΄λες τις αντιπροσωπει΄ες
της Επιτροπη΄ς εντο΄ς περιορισµε΄νου αριθµου΄ ετω΄ν·
5.

΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο διατυ΄πωσε κριτικε΄ς παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε τα εξη΄ς:
σηµειω

α)

΄ ς τις αδυναµι΄ες σε σχε΄ση µε τους ο΄ρους αναφορα΄ς, την υποβολη΄ εκθε΄η Επιτροπη΄ δεν αντιµετω΄πισε επαρκω
σεων και τη συνε΄χεια που δι΄δεται στις εκθε΄σεις ελε΄γχου οι οποι΄ες εκπονου΄νται για τις εργασι΄ες των ΕΤΑ·

β)

΄ελεγχοι ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας δεν διενεργου΄νται πα΄ντοτε κατα΄ τρο΄πο αξιο΄πιστο απο΄ τον εθνικο΄ διατα΄κτη
η΄/και τον επικεφαλη΄ς της αντιπροσωπει΄ας·

γ)

δεν διατι΄θενται πληροφορι΄ες για την παρακολου΄θηση και δει΄κτες απο΄δοσης σχετικα΄ µε την εξε΄λιξη της
΄ ν στις χω
΄ ρες ΑΚΕ, µε αποτε΄λεσµα το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
ποιο΄τητας της διαχει΄ρισης των δηµοσι΄ων οικονοµικω
να αδυνατει΄ να διατυπω΄σει γνω΄µη σχετικα΄ µε τη χρη΄ση της α΄µεσης ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄·

δ)

ο Γενικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς του Γραφει΄ου Συνεργασι΄ας EuropeAid (AIDCO) δεν ει΄χε στη δια΄θεση΄ του επαρκει΄ς
πληροφορι΄ες ο΄ταν δη΄λωνε, χωρι΄ς επιφυλα΄ξεις, στην ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των AIDCO για το 2002 ο΄τι
οι καθιερωµε΄νες διαδικασι΄ες ελε΄γχου παρε΄χουν τις αναγκαι΄ες εγγυη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τη νοµιµο΄τητα και
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων·

΄λωση του Γενικου
΄ ∆ιευθυντη΄ της AIDCO
∆η
6.
επισηµαι΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των και η δη΄λωση του Γενικου΄ ∆ιευθυντη΄ της
AIDCO για το 2002 κα΄λυψε επι΄σης το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης µολονο΄τι ο χα΄ρτης για τους διατα΄κτες µε
µεταβι΄βαση αρµοδιοτη΄των δεν επεκτα΄θη εκει΄νη τη χρονικη΄ στιγµη΄ στις συναλλαγε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Ανα΄πτυξης· ωστο΄σο, επισηµαι΄νει επι΄σης ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θεωρει΄ ο΄τι απο΄ α΄ποψη µεθοδολογι΄ας ο
Γενικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς της AIDCO δεν διε΄θετε ακο΄µη ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες ο΄σον αφορα΄ την πραγµα΄ ν ο΄σον αφορα΄ τις ακο΄λουθες πληροφοτικο΄τητα, τη νοµιµο΄τητα και την τακτικο΄τητα των επιτο΄πιων συναλλαγω
ρι΄ες:
α)

΄ ρες ΑΚΕ δεν ει΄χε ακο΄µα υποβληθει΄ σε ανα΄λυση του κινδυ΄νου και
η διαχει΄ριση των κεφαλαι΄ων απο΄ τις χω
επισηµοποιηµε΄νη αξιολο΄γηση, ιδιαι΄τερα στο πλαι΄σιο της χρη΄σης της δηµοσιονοµικη΄ς ενι΄σχυσης. Η AIDCO
δεν η΄ταν ακο΄µη σε θε΄ση να καθορι΄σει την ΄εκταση στην οποι΄α ει΄χε πρα΄γµατι εφαρµοστει΄ το Προ΄τυπο Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου αριθ. 17 για την εποπτει΄α ο΄σον αφορα΄ τις συναλλαγε΄ς που διαχειρι΄ζονταν οι αντιπροσωπει΄ες
και οι εθνικοι΄ διατα΄κτες·

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ C 26 της 29.1.2004, σ. 17.
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C 104 E/682

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

β)

΄ ν ελε΄γχων δεν ει΄χαν αξιολογηθει΄ απο΄ ποσοτικη΄ α΄ποψη ου΄τε ει΄χαν
η κα΄λυψη και τα πορι΄σµατα των εξωτερικω
αναλυθει΄. Αυτοι΄ οι εξωτερικοι΄ ΄ελεγχοι δεν ει΄χαν ακο΄µα συµπεριληφθει΄ στην ακτι΄να δρα΄σης του Προτυ΄που
Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου αριθ. 21 για τις εκθε΄σεις λογιστικου΄ ελε΄γχου·

γ)

τα ποσα΄ που πρε΄πει να καλυφθου΄ν δεν ει΄χαν εισαχθει΄ στους λογαριασµου΄ς και συχνα΄ δεν ει΄χαν προσδιορισθει΄. Κατα΄ συνε΄πεια, δεν υπη΄ρχε εγγυ΄ηση ο΄τι ΄εχουν ορθω΄ς εκκαθαρισθει΄ οι προκαταβολε΄ς.

Καλει΄ τον Γενικο΄ ∆ιευθυντη΄ της AIDCO να επιλυ΄σει τις προαναφερθει΄σες αδυναµι΄ες που τονι΄σθηκαν απο΄ το
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο·
΄ νει ο΄τι ο αρµο΄διος για την Ανα΄πτυξη και ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια Επι΄τροπος δεν θεωρει΄ ο΄τι αποτελει΄
7.
σηµειω
µε΄ρος των ευθυνω΄ν του να εξασφαλι΄ζει την ενσωµα΄τωση απο΄ το Γενικο΄ ∆ιευθυντη΄ της AIDCO µιας αξιο΄πιστης
δη΄λωσης στην ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των της AIDCO·
8.
εκτιµα΄ ο΄τι η γνω΄µη του αρµο΄διου για την Ανα΄πτυξη και ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια Επιτρο΄που δεν συµβαδι΄ζει
΄ ν, στον οποι΄ον αναφε΄ρεται ο΄τι οι
στο θε΄µα αυτο΄ µε τον Κω΄δικα Συµπεριφορα΄ς των Επιτρο΄πων και Υπηρεσιω
Γενικοι΄ ∆ιευθυντε΄ς ει΄ναι υπο΄λογοι στον Επι΄τροπο΄ τους ο΄σον αφορα΄ την ορθη΄ εφαρµογη΄ των κατευθυντη΄ριων
΄ ν πολιτικη΄ς που θεσπι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄ και τον Επι΄τροπο·
γραµµω
9.
αµφισβητει΄ την αξι΄α µιας παρο΄µοιας δη΄λωσης ο΄ταν δεν ΄εχει συνε΄πειες για ΄ενα Γενικο΄ ∆ιευθυντη΄ σε περι΄πτωση που εκφρα΄ζονται σοβαρε΄ς κριτικε΄ς σε σχε΄ση µε την προσε΄γγιση που υιοθετει΄ται ως προς τη διατυ΄πωση της
εν λο΄γω δη΄λωσης·
΄ Στη
΄ριξη
∆ηµοσιονοµικη
΄ σεων
΄ νει ο΄τι η δηµοσιονοµικη΄ στη΄ριξη αυ΄ξησε το ποσοστο΄ των πρωτογενω΄ν αναλη΄ψεων υποχρεω
10. σηµειω
απο΄ 14 % το 2001 σε 23 % το 2002· επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να αυξη΄σει περαιτε΄ρω το ποσοστο΄
αυτο΄ κατα΄ τα επο΄µενα χρο΄νια·
11. αναγνωρι΄ζει ο΄τι η στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄ ενδε΄χεται να ει΄ναι αποτελεσµατικη΄ ο΄σον αφορα΄ την επι΄΄ ν στις
τευξη των στο΄χων της µει΄ωσης της ΄ενδειας και της καλυ΄τερης διαχει΄ρισης των δηµοσι΄ων οικονοµικω
΄ ρες, µεταξυ΄ α΄λλων µε΄σω της αυ΄ξησης της ιδιοκτησι΄ας των χωρω
΄ ν αυτω΄ν·
δικαιου΄χες χω
΄ νει ο΄τι, βα΄σει της Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄, απευθει΄ας ενι΄σχυση του προϋπολογισµου΄ για τη στη΄12. σηµειω
΄ ν η΄ τοµεακω΄ν µεταρρυθµι΄σεων χορηγει΄ται ο΄ταν (1):
ριξη µακροοικονοµικω
α)

΄ ν δαπανω
΄ ν ει΄ναι επαρκω
΄ ς διαφανη΄ς, υπευ΄θυνη και αποτελεσµατικη΄·
η διαχει΄ριση των κρατικω

β)

΄ ς σχεδιασµε΄νες µακροοικονοµικε΄ς η΄ τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς που ΄εχουν εκπονηθει΄ απο΄ την ΄δια
εφαρµο΄ζονται σαφω
ι
΄ ρα και ΄εχουν λα΄βει τη συ΄µφωνη γνω΄µη των κυριο΄τερων χορηγω΄ν· και
τη χω

γ)

οι διαδικασι΄ες για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις ει΄ναι ανοικτε΄ς και διαφανει΄ς·

13. αναγνωρι΄ζει ο΄τι ο΄ταν ΄εχουν αποδεσµευθει΄ κεφα΄λαια στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄ σε κρα΄τος ΑΚΕ, τα
΄ νται και ελε΄γχονται συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διαδικασι΄ες ελε΄γχου και ο΄χι τις διαδικασι΄ες
κεφα΄λαια αυτα΄ δαπανω
ελε΄γχου του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης· ΄εχει επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι αυτο΄ χρεια΄ζεται µια αλλαγη΄ στις
΄ ν διαδικασιω
΄ ν εποπτει΄ας και ελε΄γχου των
διαδικασι΄ες παρακολου΄θησης της Επιτροπη΄ς πε΄ραν των παραδοσιακω
΄ ν προς µια αξιολο΄γηση της κατα΄στασης της διαχει΄ρισης των δηµο΄σιων οικονοµικω
΄ ν που θα βασι΄ζεται
συναλλαγω
΄ ν και των δεικτω
΄ ν απο΄δοσης· ωστο΄σο, επισηµαι΄νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θεωρει΄
στον ΄ελεγχο των πληροφοριω
ο΄τι τα κριτη΄ρια που χρησιµοποιη΄θηκαν για την αποδε΄σµευση των κεφαλαι΄ων στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄ συνι΄στανται βασικα΄ σε µακροοικονοµικου΄ς δει΄κτες αλλα΄ προσφε΄ρουν µο΄νο µερικη΄ ενηµε΄ρωση για τη διαχει΄ριση των
΄ ν, και ο΄τι δεν παρα΄γεται ξεχωριστη΄, σαφη΄ς ανα΄λυση και αξιολο΄γηση της ποιο΄τητας της
δηµο΄σιων οικονοµικω
΄ ν·
διαχει΄ρισης των δηµο΄σιων οικονοµικω
΄ ς συχνο΄τερη χρη΄ση της
14. εκφρα΄ζει την ΄εντονη ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ κα΄νει συνεχω
΄ ν για την
στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄ ενω΄, ταυτο΄χρονα, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, λο΄γω ΄ελλειψης πληροφοριω
΄ ν στις
παρακολου΄θηση και δεικτω΄ν απο΄δοσης σχετικα΄ µε την ποιο΄τητα της διαχει΄ρισης των δηµοσι΄ων οικονοµικω
΄ ρες ΑΚΕ, αδυνατει΄ να διατυπω΄σει γνω΄µη ως προς τη χρη΄ση της α΄µεσης ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄ απο΄ τις
χω
΄ ρες·
εν λο΄γω χω
΄ ς συχνο΄τερη χρη΄ση της στη΄ριξης του
15. ΄εχει πληροφορηθει΄ ο΄τι και α΄λλοι χορηγοι΄ επι΄σης κα΄νουν συνεχω
προϋπολογισµου΄ και ο΄τι η Επιτροπη΄ συνεργα΄ζεται µε αυτου΄ς, ιδιαι΄τερα τη ∆ιεθνη΄ Τρα΄πεζα, για την ανα΄πτυξη
΄ ν απο΄δοσης·
δεικτω
(1) Συµφωνι΄α του Κοτονου΄, α΄ρθρο 61, παρα΄γραφος 2.

30.4.2004

30.4.2004
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C 104 E/683
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

16. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει τη συνεργασι΄α µε α΄λλους χορηγου΄ς ω΄στε να εξασφαλι΄σει µια εναρµονισµε΄νη προσε΄γγιση των χορηγω΄ν ΄εναντι των κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄σον αφορα΄ τους δει΄κτες απο΄δοσης αλλα΄ και τις απαι΄ ρες ΑΚΕ, για παρα΄δειγµα σε σχε΄ση µε τους ελε΄γχους και την υποβολη΄ εκθε΄σεων·
τη΄σεις που τε΄θηκαν στις χω
17. υποστηρι΄ζει θερµα΄ την προ΄θεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να υιοθετη΄σει µια ειδικη΄ ΄εκθεση, κατα΄ το
2004, σχετικα΄ µε τη χρη΄ση της ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄·
18. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει κατα΄λογο των κρατω΄ν στα οποι΄α χορηγει΄ται στη΄ριξη του προϋπο΄ ν της ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄ σε µια
λογισµου΄, καθω΄ς και πληροφο΄ρηση για την παρακρα΄τηση µερω
ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη οικονοµικη΄ ενηµε΄ρωση για τα ΕΤΑ κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003· ζητει΄ επι΄σης απο΄
΄ ρα που τυγχα΄νει α΄µεσης ενι΄σχυσης του προϋτην Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει στην εν λο΄γω ανακοι΄νωση για κα΄θε χω
πολογισµου΄ εα΄ν πληρου΄νται οι τρεις κυ΄ριες προϋποθε΄σεις για τη χορη΄γηση παρο΄µοιας ενι΄σχυσης, ο΄πως θεσπι΄ζεται στο α΄ρθρο 61, παρα΄γραφος 2, της Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄·
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρα΄σχει ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004 ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε την πορει΄α των
΄ ν του Προγρα΄µµατος ∆Ο∆Ε (∆ηµο΄σια Οικονοµικα΄ και ∆ηµοσιονοµικη΄ Ευθυ΄νη), καθω
΄ ς και πληροφορι΄ες
εργασιω
΄ ν απο΄δοσης στη διαχει΄ριση
σχετικα΄ µε την αναµενο΄µενη προθεσµι΄α για τον καθορισµο΄ οριστικου΄ καταλο΄γου δεικτω
΄ ν·
των δηµοσι΄ων οικονοµικω
΄ ν διαπραγµατευ΄σεων για την ενδεχο΄µενη τροποποι΄ηση της Συµ20. καλει΄ την Επιτροπη΄, ενο΄ψει των προσεχω
΄ ρεςΑΚΕ, κατα΄ τον οποι΄ο θα εξεταστει΄ το ενδεχο΄µενο εξα΄ρτησης
φωνι΄ας του Κοτονου΄, να αρχι΄σει δια΄λογο µε τις χω
΄ σεως εκ µε΄ρους του δικαιου΄χου κρα΄τους για την
της στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄ απο΄ την ανα΄ληψη υποχρεω
αφιε΄ρωση ποσοστου΄ 5-10 % οποιουδη΄ποτε ποσου΄ λαµβα΄νει ως ενι΄σχυση για µε΄τρα θεσµικη΄ς υποστη΄ριξης·
΄ τατα ελεγκτικα
΄ ΄οργανα
Ανω
΄ τατων ελεγκτικω
΄ ν οργα΄21. υπενθυµι΄ζει τη γνωµοδο΄τηση΄ του σχετικα΄ µε τη σηµασι΄α της συµµετοχη΄ς των ανω
νων των κρατω΄ν ΑΚΕ στους ελε΄γχους των ΕΤΑ (1)·
΄ νει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την ΄ελλειψη µιας σαφω
΄ ς διαρθρωµε΄νης
22. σηµειω
΄ ν οργα΄νων ελε΄γχου και λογιστικου΄ ελε΄γχου εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς·
προσε΄γγισης προς ενι΄σχυση των εθνικω
23. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει πληροφορι΄ες ο΄σον αφορα΄ τα κονδυ΄λια που διατι΄θενται για ΄εργα
΄ τατα ελεγκτικα΄ ο΄ργανα σε µια ανακοι΄νωση για την οικονοµικη΄ ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε
στα οποι΄α συµµετε΄χουν ανω
τα ΕΤΑ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003·
24. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο να θε΄σει ως ο΄ρο ο΄τι ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ πρε΄πει να συµφωνει΄ να
΄ σει πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τη δηµιουργι΄α η΄/και την ενι΄σχυση ενο΄ς ανω
΄ τατου ελεγκτικου΄ οργα΄νου πριν
καθιερω
απο΄ τη χορη΄γηση στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄·
΄ριξης
Αποκε΄ντρωση της διαχει΄ρισης της ενι΄σχυσης και στη
΄ ν λη΄ψης αποφα΄σεων στις αντιπροσωπει΄ες της Επι25. υποστηρι΄ζει τη µεταβι΄βαση των πο΄ρων και των εξουσιω
τροπη΄ς· αναµε΄νει ο΄τι αυτο΄ θα συµβα΄λει σε µια ακο΄µη σηµαντικο΄τερη αυ΄ξηση του βαθµου΄ εκτε΄λεσης για τις
΄ ν και τις πληρωµε΄ς σε συ΄γκριση µε το 2002· αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η πρακτικη΄ της αποκε΄ντρωσης
αναλη΄ψεις δαπανω
συνεχι΄ζεται και αναµε΄νεται να υλοποιηθει΄ πλη΄ρως κατα΄ το 2004·
26. τονι΄ζει ο΄τι η στρατηγικη΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου και αξιολο΄γησης της Επιτροπη΄ς πρε΄πει να αντανακλα΄ τη
µεταβολη΄ στη διαχει΄ριση της βοη΄θειας και στη΄ριξης και να ενισχυ΄εται απο΄ µια αξιολο΄γηση κινδυ΄νου· υπογραµµι΄ζει
ο΄τι οι λογιστικοι΄ ΄ελεγχοι και οι αξιολογη΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι ανεξα΄ρτητες και υψηλη΄ς ποιο΄τητας· ζητει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄ να δηµοσιευ΄σει το ΄εγγραφο εργασι΄ας για την αξιολο΄γηση κινδυ΄νου µο΄λις το ολοκληρω΄σει, ΄εως την
1η Ιουλι΄ου 2004 το αργο΄τερο·
΄ ν οφει΄λουν να εξασφαλι΄ζουν τη διενε΄ργεια βασικω
΄ν
27. υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι επικεφαλη΄ς των αντιπροσωπειω
΄ νει την υποχρε΄ωση της πραγµατοποι΄ηελε΄γχων και να αναλαµβα΄νουν δρα΄ση αν ο εθνικο΄ς διατα΄κτης δεν εκπληρω
΄ ς εξειδικευµε΄νο προσωπικο΄ για
σης παρο΄µοιων ελε΄γχων· ανησυχει΄ µη΄πως οι αντιπροσωπει΄ες δεν διαθε΄τουν επαρκω
΄ σεων σε σχε΄ση µε το δηµοσιονοµικο΄ ΄ελεγχο·
την τη΄ρηση των νε΄ων υποχρεω
(1) Βλ. σηµει΄α 21-24 στο ψη΄φισµα που περιε΄χει τις παρατηρη΄σεις που συνοδε΄υουν την απο΄φαση για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς
στην Επιτροπη΄ σε σχε΄ση µε την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Ανα΄πτυξης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 3).
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28. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του λο΄γω του γεγονο΄τος ο΄τι η επι΄βλεψη των δραστηριοτη΄των λογιστικου΄ ελε΄γχου
και αξιολο΄γησης στις αντιπροσωπει΄ες απο΄ τις κεντρικε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι ανεπαρκη΄ς· επισηµαι΄νει ο΄τι οι δραστηριο΄τητες της ΕΤΑ αναµε΄νεται ο΄τι θα ενσωµατωθου΄ν στο συ΄στηµα CRIS το πρω΄το η΄µισυ του 2004· επισηµαι΄νει την
ανησυχι΄α του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι βραχυπρο΄θεσµα το συ΄στηµα CRIS ει΄ναι πιθανο΄ν να µην αντιµετωπι΄σει τις
αδυναµι΄ες που αφορου΄ν τους ο΄ρους αναφορα΄ς, τις εκθε΄σεις λογιστικου΄ ελε΄γχου και την παρακολου΄θηση των
΄ σει, ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004 ει΄τε: 1) εα΄ν οι
εκθε΄σεων λογιστικου΄ ελε΄γχου· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενηµερω
διαδικασι΄ες συ΄νδεσης του λογιστικου΄ συστη΄µατος OLAS στο συ΄στηµα CRIS η΄ταν επιτυχει΄ς και 2) εα΄ν οι λογιστικοι΄ ΄ελεγχοι ο΄σον αφορα΄ τα κεφα΄λαια ΕΤΑ συµπεριελη΄φθησαν στο συ΄στηµα CRIS·
29. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι η Επιτροπη΄ δεν συλλε΄γει συστηµατικα΄ τους λογιστικου΄ς ελε΄γχους και τις
αξιολογη΄σεις απο΄ τις αντιπροσωπει΄ες και, κατα΄ συνε΄πεια, δεν ει΄ναι σε θε΄ση να αντιδρα΄σει αποτελεσµατικα΄ και
΄εγκαιρα στο αι΄τηµα του εισηγητη΄ να του διαβιβα΄σει αριθµο΄ εκθε΄σεων ελε΄γχου και αξιολο΄γησης· κατανοει΄ τη
στα΄ση αυτη΄ ως επιβεβαι΄ωση της ΄ελλειψης επι΄βλεψης των δραστηριοτη΄των λογιστικου΄ ελε΄γχου και αξιολο΄γησης
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν· επισηµαι΄νει ο΄τι κατα΄λογοι λογιστικω΄ν ελε΄γχων που παρελη΄φθησαν απο΄ τον
εκ µε΄ρους των κεντρικω
΄ σεις περιει΄χαν λανθασµε΄νες πληροφορι΄ες ο΄σον αφορα΄ τις τιµε΄ς ενο΄ς λογιστικου΄
εισηγητη΄ σε ορισµε΄νες περιπτω
ελε΄γχου, το µε΄γεθος του υπο΄ εξε΄ταση σχεδι΄ου, κ.λπ.· θεωρει΄ τη στα΄ση αυτη΄ ως µια ακο΄µη επιβεβαι΄ωση της
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν·
΄ελλειψης επι΄βλεψης των δραστηριοτη΄των λογιστικου΄ ελε΄γχου εκ µε΄ρους των κεντρικω
30. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει, ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004, ΄ενα κατα΄λληλα διαρθρωµε΄νο σχε΄διο
΄ ν εντο΄ς
για τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι κεντρικε΄ς υπηρεσι΄ες πρε΄πει να εξετα΄ζουν τους ελε΄γχους των αντιπροσωπειω
ενο΄ς συστη΄µατος αποκεντρωµε΄νης διαχει΄ρισης· τονι΄ζει ο΄τι οι κεντρικε΄ς υπηρεσι΄ες πρε΄πει να συντονι΄ζουν, παρακολουθου΄ν και δι΄δουν συνε΄χεια στους λογιστικου΄ς ελε΄γχους και την αξιολο΄γηση· ανησυχει΄ ιδιαι΄τερα διο΄τι ει΄ναι
εµφανε΄ς ο΄τι δεν δι΄δεται συνε΄χεια στους λογιστικου΄ς ελε΄γχους και τις αξιολογη΄σεις µε συστηµατικο΄ τρο΄πο·
΄ ν ελε΄γχων και
31. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει, ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004, κατα΄λογο των λογιστικω
αξιολογη΄σεων που πραγµατοποι΄ησαν οι αντιπροσωπει΄ες και οι κεντρικε΄ς υπηρεσι΄ες το 2003, και να παρε΄χει
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια που δο΄θηκε στους σχετικου΄ς ελε΄γχους και αξιολογη΄σεις· τονι΄ζει ο΄τι ο κατα΄λογος που ζητει΄ται πρε΄πει να περιλαµβα΄νει µο΄νο τους λογιστικου΄ς ελε΄γχους και αξιολογη΄σεις που υλοποιου΄νται
πραγµατικα΄ και ο΄χι ο΄,τι βρι΄σκεται σε στα΄διο προγραµµατισµου΄·
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ει΄ναι βε΄βαιη κατα΄ πο΄σο διαθε΄τει πλη΄ρη πληροφο΄ρηση σχετικα΄ µε τις αξιο32. σηµειω
λογη΄σεις που πραγµατοποιου΄ν οι αντιπροσωπει΄ες (1)· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο επιλυ΄θηκε το ζη΄τηµα αυτο΄ ο΄ταν θα διαβιβα΄σει τον κατα΄λογο αξιολογη΄σεων που
υλοποιη΄θηκαν το 2003·
΄ ριση αναλη΄ψεων υποχρεω
΄ σεων (RAL) και εγγραφη
΄ του ΕΤΑ στον
Εκτε΄λεση, ΄ογκος των προς εκκαθα
΄
προϋπολογισµο
33. θεωρει΄ ο΄τι το επι΄πεδο των µη δαπανηθε΄ντων πο΄ρων του ΕΤΑ, οι οποι΄οι ανε΄ρχονται επι΄ του παρο΄ντος σε
΄ ν απο΄ τις φτω11,3 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄ (2) ει΄ναι λυπηρο΄ για ΄ενα Ταµει΄ο που αποσκοπει΄ στη συνδροµη΄ πολλω
΄ ρες του κο΄σµου· εκτιµα΄ τους παρα΄γοντες που περιορι΄ζουν την ικανο΄τητα της Επιτροπη΄ς να επιλυ΄σει το
χο΄τερες χω
προ΄βληµα αυτο΄, ο΄πως ει΄ναι η ευθυ΄νη του Εθνικου΄ ∆ιατα΄κτη για την επεξεργασι΄α τιµολογι΄ων, η ανα΄γκη να δοθει΄ η
συµφωνι΄α του διατα΄κτη για αποδεσµευ΄σεις, οι περιστα΄σεις που παρεµποδι΄ζουν την εκτε΄λεση των προγραµµα΄των
΄ ρες σε κρι΄ση και η ΄ελλειψη οποιουδη΄ποτε χρονικου΄ ορι΄ου για τη χρη΄ση των κεφαλαι΄ων· αναγνωσε ορισµε΄νες χω
΄ ν στον ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ και τις νε΄ες Οικονοµικε΄ς Συµφωνι΄ες που αποσκοπου΄ν
ρι΄ζει την αξι΄α των αλλαγω
στη διατη΄ρηση υπο΄ ΄ελεγχο του υπολοι΄που προς εκκαθα΄ριση για το 9ο ΕΤΑ· τονι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι πολλα΄ απο΄ τα
προβλη΄µατα αυτα΄ θα µπορου΄σαν να λυθου΄ν εα΄ν το ΕΤΑ εντασσο΄ταν στον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄·
΄ νει ο΄τι οι πο΄ροι που δεν ει΄χαν ακο΄µη αναληφθει΄ βα΄σει του ΄εκτου, ΄εβδοµου και ο΄γδοου ΕΤΑ ανε΄ρ34. σηµειω
΄ (η΄ 8,9 % του συνο΄λου των πο΄ρων) στα τε΄λη του 2002, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι τα
χονταν συνολικα΄ σε 2,9 δισ. ευρω
τρι΄α ΕΤΑ τε΄θηκαν σε ισχυ΄ πριν απο΄ 17, 12 και 5 ΄ετη αντι΄στοιχα·
΄ νει ο΄τι οι δευτερογενει΄ς αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ σεων (συµβα΄σεις) και οι πληρωµε΄ς ανη΄λθαν σε 2,1 δισ.
35. σηµειω
΄ αντι΄στοιχα, δηλαδη΄ ΄ενα σχετικα΄ υψηλο΄ επι΄πεδο σε συ΄γκριση µε προηγου΄µενα ΄ετη· ωστο΄σο,
και 1,9 δισ. ευρω
αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η αυξηµε΄νη χρη΄ση της ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄ ει΄ναι ο κυριο΄τερος λο΄γος για την
επι΄τευξη αυτου΄ του υψηλο΄τερου βαθµου΄ εκτε΄λεσης·
΄ νει ο΄τι ο ο΄γκος των προς εκκαθα΄ριση αναλη΄ψεων υποχρεω
΄ σεων η΄ RAL (reste à liquider)  (επιβα΄36. σηµειω
ρυνση απο΄ προηγου΄µενα ΄ετη) ανη΄λθε σε 8,4 δισ. ευρω΄ στα τε΄λη του 2002, εκ των οποι΄ων 1,2 δισ. ευρω΄
θεωρη΄θηκαν ως αφυ΄σικο RAL (3)
΄ τηση 75 στις Απαντη΄σεις στο ερωτηµατολο΄γιο προς την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε τη
(1) Βλ. Απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς στην ερω
χορη΄γηση απαλλαγη΄ς για το 2002  Με΄ρος ΙΙ (PE 328.732/FIN2): Ει΄ναι αδυ΄νατο να αναφε΄ρουµε µε βεβαιο΄τητα σε ποιο
΄ ν της ΕΕ στις χω
΄ ρες ΑΚΕ, ει΄ναι πλη΄ρης.
βαθµο΄ ο συνηµµε΄νος κατα΄λογος, που βασι΄ζεται σε πληροφορι΄ες των αντιπροσωπειω
΄ θα πρε΄πει ακο΄µη να δεσµευθου΄ν, ενω
΄ 8,4 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω
΄ αφορου΄ν τις εκκρεµου΄σες
(2) 2,9 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω
πληρωµε΄ς.
΄ σεων για τις οποι΄ες δεν ΄εχουν υπογραφει΄ συµβα΄σεις η΄ γι΄νει πληρωµε΄ς
(3) Ως αφυ΄σικο RAL νοου΄νται οι αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ ς και οι υποχρεω
΄ σεις που αναλη΄φθηκαν πριν απο΄ το 1997 και δεν ΄εχουν πληρωθει΄ ακο΄µη·
κατα΄ την τελευται΄α διετι΄α, καθω
βλ. προαναφερθει΄σα Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε το ΄εκτο, ΄εβδοµο και ο΄γδοο
Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης 2002 (κεφα΄λαιο 3.1).
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37. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει σε µια ανακοι΄νωση για οικονοµικη΄ ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τα ΕΤΑ
κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 ΄εναν πι΄νακα ο΄που θα παρατι΄θεται το RAL ανα΄ τοµε΄α και ΄ετος ανα΄ληψης υπο΄ σεων, καθω΄ς και πληροφορι΄ες για το υ΄ψος του αφυ΄σικου RAL και τις συγκεκριµε΄νες δρα΄σεις που αναλη΄χρεω
φθηκαν κατα΄ το 2003 µε στο΄χο τη µει΄ωση΄ του·
38. χαιρετι΄ζει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε τι΄τλο
΄ ρες ΑΚΕ στον προϋπολογισµο΄ ΕΕ» της 8ης Οκτωβρι΄ου
«Προς την πλη΄ρη ΄ενταξη της συνεργασι΄ας µε τις χω
2003 (COM(2003)590)·
΄ στε να υπο΄39. θεωρει΄ ο΄τι το ΕΤΑ πρε΄πει να εγγραφει΄ στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ω
΄ ς µε εκει΄νο α΄λλων στοιχει΄ων του «κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου» και να εξαλειφθει΄ το τρε΄χον
κειται στο ΄διο
ι
καθεστω
δηµοκρατικο΄ ΄ελλειµµα·
40. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, πε΄ρα απο΄ την πολιτικη΄ σηµασι΄α της, η εγγραφη΄ του ΕΤΑ στον προϋπολογισµο΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης θα προσφε΄ρει πολλα΄ πλεονεκτη΄µατα σε σχε΄ση µε τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση· για παρα΄δειγµα, επιτρε΄πει µια πιο αποτελεσµατικη΄ εκτε΄λεση χα΄ρη στη δυνατο΄τητα εναρµο΄νισης των υφιστα΄µενων διαδικα΄ ν, µεγαλυ΄τερη ευελιξι΄α κατα΄ την εκτε΄λεση, µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια σε σχε΄ση µε το συ΄νολο της κοινοτικη΄ς
σιω
΄ ν περιπλοκω
΄ ν των µεταβατικω
΄ ν µε΄τρων µεταξυ΄ των ΕΤΑ·
ενι΄σχυσης και εξα΄λειψη των σηµερινω
΄ νει ο΄τι πρε΄πει να καθοριστει΄ ΄ενα νε΄ο χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο, που θα διαδεχθει΄ το ΄ενατο ΕΤΑ,
41. σηµειω
ταυτο΄χρονα µε την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων για µια νε΄α χρηµατοδοτικη΄ προοπτικη΄ για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
και την τροποποι΄ηση, ενδεχοµε΄νως, της Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄ αντι΄στοιχα, οι οποι΄ες προσφε΄ρουν µια εξαιρετικα΄
καλη΄ ευκαιρι΄α για την εγγραφη΄ του ΕΤΑ στο γενικο΄ κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄·
42. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να αποφασι΄σουν και εκτελε΄σουν την εγγραφη΄ αυτη΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση·
΄ σεων και τις
43. θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να συνεχι΄σει η Επιτροπη΄ να επιταχυ΄νει τις αναλη΄ψεις υποχρεω
΄ σουν τις πολιτικε΄ς
πληρωµε΄ς βα΄σει του ΕΤΑ ω΄στε η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της να εκπληρω
΄ σεις τους ΄εναντι των κρατω΄ν ΑΚΕ και να περιορι΄σουν στο ελα΄χιστο ενδεχο΄µενες περιπλοκε΄ς σε σχε΄ση µε
υποχρεω
την εγγραφη΄ του ΕΤΑ στο γενικο΄ κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄·
΄ ρες ΑΚΕ για τον τρο΄πο εξα΄λειψης των προς εκκαθα΄ριση
44. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αρχι΄σει δια΄λογο µε τις χω
΄ σεων (RAL), λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα ιδιαι΄τερα προβλη΄µατα που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν κατα΄
αναλη΄ψεων υποχρεω
την εγγραφη΄ στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄·
45. υπογραµµι΄ζει ο΄τι η εγγραφη΄ του ΕΤΑ στο γενικο΄ κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄ δεν πρε΄πει να επιφε΄ρει µει΄ωση
΄ ν πο΄ρων που διατι΄θενται στις χω
΄ ρες ΑΚΕ· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει τη διαφα΄νεια,
των συνολικω
΄ στε η υπευ΄θυνη για την απαλλαγη΄ αρχη΄ να µπορει΄ να εξακριβω
΄ σει το υ΄ψος των πο΄ρων που δαπανω
΄ νται
ου΄τως ω
για σκοπου΄ς οι οποι΄οι θεσπι΄ζονται στη Συµφωνι΄α του Κοτονου΄·
΄ χειας
Μει΄ωση της φτω
46. εφιστα΄ την προσοχη΄ στον κυ΄ριο στο΄χο της αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς της Κοινο΄τητας, ο οποι΄ος ει΄ναι η
µει΄ωση της φτω΄χειας µε σκοπο΄ την ενδεχο΄µενη εξα΄λειψη΄ της (1), και επισηµαι΄νει την υποστη΄ριξη της Επιτροπη΄ς
και ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν στους Αναπτυξιακου΄ς Στο΄χους της Χιλιετι΄ας (ΑΣΧ) ως το µε΄σο µε το οποι΄ο ο
στο΄χος αυτο΄ς θα επιτευχθει΄· αναγνωρι΄ζει α΄λλωστε ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρχει προσεκτικη΄ παρακολου΄θηση για να
εξασφαλι΄ζεται ο΄τι χορηγου΄νται επαρκει΄ς πο΄ροι στους τοµει΄ς της υγει΄ας και της εκπαι΄δευσης σε εθνικο΄ επι΄πεδο·
47. επισηµαι΄νει ο΄τι βα΄σει του προτυ΄που αναφορα΄ς απαιτει΄ται να διατι΄θεται το 35 % «κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στην
εκπαι΄δευση και την υγει΄α» που αποτελου΄ν τους δυ΄ο πλε΄ον εξε΄χοντες τοµει΄ς µεταξυ΄ των ΑΣΧ· επισηµαι΄νει ο΄τι τα
΄ σεις του 2002 στους τοµει΄ς αυτου΄ς (2) απε΄χουν πολυ΄ απο΄
στοιχει΄α που αναφε΄ρθηκαν στην ΕΒΑ για τις υποχρεω
τον στο΄χο, και ο΄τι τα κριτη΄ρια των προγραµµα΄των διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς δεν επιτρε΄πουν κατα΄ τα φαινο΄µενα
την κα΄λυψη ενο΄ς το΄σο µεγα΄λου ελλει΄µµατος· εκφρα΄ζει ανησυχι΄α σχετικα΄ µε τα στοιχει΄α που δι΄νονται για τις
΄ σει την απο΄δοση΄ της στον τοµε΄α
΄ σεις του ΕΤΑ (3) στους τοµει΄ς αυτου΄ς· καλει΄ την Επιτροπη΄ να βελτιω
υποχρεω
αυτο΄ στο µε΄λλον·
(1) Η αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, συµπερα΄σµατα της 2304ης συνεδρι΄ασης του Συµβουλι΄ου Ανα΄πτυξης της
10ης Νοεµβρι΄ου 2000.
(2) 4,1 % για εκπαι΄δευση και 3 % για την υγει΄α. Τα στοιχει΄α αυτα΄ περιλαµβα΄νουν τη στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄ σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς.
(3) 1 % για εκπαι΄δευση και 4 % για υγει΄α.
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48. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει προσκοµι΄σει ανα΄λυση της συµβολη΄ς της για
΄ θηκε
την επι΄τευξη των ΑΣΧ αλλα΄ περιορι΄στηκε στην µελε΄τη της (1) για την καταµε΄τρηση της προο΄δου που σηµειω
΄ ρες για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄· θεωρει΄ ο΄τι η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατιαπο΄ τις αναπτυσσο΄µενες χω
κο΄τητας των προγραµµα΄των της Επιτροπη΄ς παρακωλυ΄εται απο΄ την απουσι΄α µιας τε΄τοιας ανα΄λυσης· ζητει΄ να
συµπεριληφθει΄ η ανα΄λυση της αποτελεσµατικο΄τητας της παρεχοµε΄νης βοη΄θειας στην Ενδια΄µεση Αξιολο΄γηση της
Συµφωνι΄ας του Κοτονου΄·
Προγραµµατισµο΄ς
49. συγχαι΄ρει την Επιτροπη΄ για τα αποτελε΄σµατα της αξιολο΄γηση΄ς της ο΄σον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ των µη
΄ ν παραγο΄ντων στη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ για το 9ο ΕΤΑ που ΄εδειξε ο΄τι πραγµατοποιη΄θηκαν διακρατικω
΄ ρες απο΄ τις 68· επισηµαι΄νει, ωστο΄σο, ο΄τι αλλαγε΄ς στα κρατικα΄ σχε΄δια στρατηγικη΄ς ει΄χαν
βουλευ΄σεις σε 62 χω
΄ ρες, δηµιουργω΄ντας ερωτηµατικα΄ ο΄σον αφορα΄ την επι΄πτωση των διαβουλευ΄σεων στις
αποτε΄λεσµα µο΄νον σε 36 χω
΄ σεις· ζητει΄ συγκεκριµε΄να τακτικε΄ς και επι΄σηµες διαβουλευ΄σεις µε τα κοινοβου΄λια ΑΚΕ και µε
υπο΄λοιπες περιπτω
΄ πησης ΑΚΕ-ΕΕ·
την Κοινοβουλευτικη΄ Συνε΄λευση Ίσης Εκπροσω
΄ σεις CESD
Συµβα
΄ νει ο΄τι πολλε΄ς συµβα΄σεις, που χρηµατοδοτη΄θηκαν απο΄ το ΕΤΑ, υπογρα΄φηκαν µε µια απο΄ τις εται50. σηµειω
ρει΄ες η οποι΄α βρισκο΄ταν στο επι΄κεντρο του σκανδα΄λου Eurostat, στο πλαι΄σιο της COMESA (Κοινη΄ Αγορα΄ για
την Ανατολικη΄ και Νο΄τια Αφρικη΄)· επισηµαι΄νει ο΄τι τε΄θηκαν σοβαρα΄ ερωτη΄µατα σε σχε΄ση µε τις συµβα΄σεις αυτε΄ς
στην τελικη΄ ΄εκθεση της Υπηρεσι΄ας Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου (ΙAS), τον Οκτω΄βριο 2003·
51. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η επι΄µονη υπο΄δειξη της CESD απο΄ την Eurostat δεν προκα΄λεσε
΄την ανησυχι΄α της AIDCO, παρα΄ τα στοιχει΄α που η΄ταν γνωστα΄, εσωτερικα΄, ο΄σον αφορα΄ την εταιρει΄α αυτη΄· σηµειω
΄ ν της
νει ο΄τι προ΄κειται για ΄ενα ακο΄µη παρα΄δειγµα της ΄ελλειψης διαφα΄νειας και επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ των υπηρεσιω
Επιτροπη΄ς·
52. εκφρα΄ζει ΄εντονη δυσαρε΄σκεια για το γεγονο΄ς ο΄τι η AIDCO δεν εξε΄δωσε ΄ενταλµα ει΄σπραξης για το ποσο΄
΄ που εκκρεµει΄ απο΄ το 1999 προτου΄ ξεσπα΄σει το σκα΄νδαλο Eurostat τον Ιου΄λιο 2003· αναµε΄των 200 000 ευρω
΄ σει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο το συντοµο΄τερο δυνατο΄ για το αν η εντολη΄
νει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα ενηµερω
΄ (δεδουλευµε΄νοι το΄κοι) που δο΄θηκε στην CESD εκτελε΄στηκε·
ει΄σπραξης 324 088 ευρω
53. χαιρετι΄ζει, ωστο΄σο, το γεγονο΄ς ο΄τι η AIDCO ΄εθεσε τε΄ρµα στις συµβατικε΄ς σχε΄σεις της µε τη εν λο΄γω
εταιρει΄α·
Γραµµατει΄α ΑΚΕ
54. υπενθυµι΄ζει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2000, επε΄κρινε
΄εντονα τη Γραµµατει΄α ΑΚΕ, καθω
΄ ς και τη χρηµατοδοτικη΄ συ΄µβαση υ΄ψους 18 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ για το
2000-2004 προς ο΄φελο΄ς της, την οποι΄α υπε΄γραψε η Επιτροπη΄ στις 9 Μαρτι΄ου 2000·
55. υπενθυµι΄ζει το ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ της Επιτροπη΄ς για το
΄ σει τη Γραµµατει΄α ΑΚΕ ο΄τι πρε΄πει, σε κα΄θε
οικονοµικο΄ ΄ετος 2000 (2), µε το οποι΄ο η Επιτροπη΄ καλει΄ται να ενηµερω
΄ ν δικαστηρι΄ων σε θε΄µατα που εξακολουθου΄ν να
περι΄πτωση, να σε΄βεται τις τελεσι΄δικες αποφα΄σεις των βελγικω
εκκρεµου΄ν·
56. ΄εχει επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι η Γραµµατει΄α ΑΚΕ δεν ΄εχει ακο΄µη συµµορφωθει΄ µε µια απο΄φαση των
΄ ν δικαστηρι΄ων και καταβα΄λλει αποζηµι΄ωση σε πρω΄ην υπα΄λληλο΄ της, προβα΄λλοντας το επιχει΄ρηµα ο΄τι
βελγικω
διαθε΄τει διπλωµατικη΄ ασυλι΄α· επισηµαι΄νει ο΄τι η Γραµµατει΄α ΑΚΕ ΄εχει προσφυ΄γει στο Βελγικο΄ Ακυρωτικο΄ ∆ικαστη΄ριο· δεν συµφωνει΄ ο΄τι η διπλωµατικη΄ ασυλι΄α θα πρε΄πει να καθιστα΄ δυνατο΄ στη Γραµµατει΄α ΑΚΕ να µην πληροι΄
΄ σεις της ως εργοδο΄τη·
τις υποχρεω
΄ νει ο΄τι η υφιστα΄µενη χρηµατοδοτικη΄ συ΄µβαση προς ο΄φελος της Γραµµατει΄ας ΑΚΕ λη΄γει στα τε΄λη
57. σηµειω
του 2004· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει, σε µελλοντικη΄ χρηµατοδοτικη΄ συ΄µβαση, ΄ενα µηχανισµο΄ που
΄ ν δικαστηθα διασφαλι΄ζει την διακοπη΄ της εα΄ν η Γραµµατει΄α ΑΚΕ δεν σε΄βεται την τελικη΄ απο΄φαση των βελγικω
ρι΄ων·
΄ σει την υπευ΄θυνη για την απαλλαγη΄ αρχη΄ ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004
58. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ενηµερω
΄ ν που θα γι΄νουν µε τη Γραµµατει΄α ΑΚΕ, ο΄πως ζητει΄ται ανωτε΄ρω, καθω
΄ ς και
σχετικα΄ µε το αποτε΄λεσµα των επαφω
το αναµενο΄µενο περιεχο΄µενο της προ΄τασης για καθιε΄ρωση µιας µελλοντικη΄ς χρηµατοδοτικη΄ς συ΄µβασης προς
ο΄φελος της γραµµατει΄ας ΑΚΕ·
(1) Η οποι΄α περιγρα΄φεται στην Ετη΄σια Έκθεση για την Αναπτυξιακη΄ Πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και την εκτε΄λεση της
εξωτερικη΄ς βοη΄θειας το 2002, κεφα΄λαιο 3.
(2) ΕΕ L 158 της 17.6.2002, σ. 28.
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59. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να συνεχι΄σει τον ΄ελεγχο΄ του σχετικα΄ µε τις παρατηρη΄σεις που διατυ΄πωσε για
τη Γενικη΄ Γραµµατει΄α στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2000· καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να
΄ πησης ΑΚΕ/ΕΕ οργανω΄νονται συ΄µφωνα µε
εξετα΄σει, συγχρο΄νως, αν οι Κοινοβουλευτικε΄ς Συνελευ΄σεις Ίσης Εκπροσω
τις αρχε΄ς της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·
΄ριξης της ειρη
΄νης
Με΄σο στη
΄ νει την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΕ της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη
60. σηµειω
΄ απο΄ τη συνολικη΄ χρηµατοδο΄τηση του 9ου ΕΤΑ, η οποι΄α προορι΄ζεται για
χρησιµοποι΄ηση 250 εκατοµµυρι΄ων ευρω
τη µακροπρο΄θεσµη ανα΄πτυξη, για τη δηµιουργι΄α µε΄σου στη΄ριξης της ειρη΄νης στην Αφρικη΄·
61. χαιρετι΄ζει τη δηµιουργι΄α ενο΄ς µε΄σου στη΄ριξης της ειρη΄νης για την Αφρικη΄ αλλα΄ ανησυχει΄ µη΄πως τα
κονδυ΄λια αυτα΄ χρησιµοποιηθου΄ν για α΄λλους σκοπου΄ς απο΄ τους αρχικου΄ς, για παρα΄δειγµα, σε στρατιωτικε΄ς δαπα΄νες· καλει΄ την Επιτροπη΄ να αρχι΄σει δια΄λογο µε το Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση του µε΄σου στη΄ριξης
της ειρη΄νης στην Αφρικη΄ µε βα΄ση τη συνολικη΄ αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄·
62. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προσδιορι΄σει στους ετη΄σιους λογαριασµου΄ς τα ποσα΄ που διατι΄θενται για το
΄ σει την υπευ΄θυνη για την απαλλαγη΄ αρχη΄ σχετικα΄ µε τη
µε΄σο στη΄ριξης της ειρη΄νης στην Αφρικη΄ και να ενηµερω
διαχει΄ριση των πο΄ρων αυτω΄ν και τις συγκεκριµε΄νες χρηµατοδοτου΄µενες δραστηριο΄τητες σε ετη΄σια βα΄ση και εγκαι΄ρως ω΄στε οι σχετικε΄ς πληροφορι΄ες να λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ τη διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς·
΄ πτυξης Επιχειρη΄σεων
Κε΄ντρο Ανα
63. επισηµαι΄νει ο΄τι 90 εκατ. ευρω΄ του Χρηµατοδοτικου΄ Πρωτοκο΄λλου της Συµφωνι΄ας Κοτονου΄ διατι΄θενται
΄ ην Κε΄ντρο για την Ανα΄πτυξη της Βιοµηχανι΄ας· επισηµαι΄νει ο΄τι το
για το Κε΄ντρο Ανα΄πτυξης Επιχειρη΄σεων, πρω
΄ ς του Κε΄ντρου Ανα΄πτυξης Επιχειρη΄σεων δεν ει΄ναι σαφε΄ς και οι στο΄χοι του δεν ορι΄ζονται δεο΄ντως·
νοµικο΄ καθεστω
εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχουν ακο΄µη ορισµε΄νες ελλει΄ψεις στον τοµε΄α της διαχει΄ρισης
και αδυναµι΄ες στο εσωτερικο΄ και εξωτερικο΄ ΄ελεγχο παρα΄ την επανειληµµε΄νη κριτικη΄ στους δια΄φορους λογιστικου΄ς
ελε΄γχους κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη· καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρακολουθη΄σει την κριτικη΄ που ασκη΄θηκε απο΄ τους
΄διους
΄ ς και την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002.
ι
ελε΄γχους της Επιτροπη΄ς καθω

P5_TA(2004)0339

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα II  Συµβου΄λιο
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στην Επιτροπη΄ ο΄σον
΄ ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄
αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω
΄ετος 2002  Τµη΄µα II  Συµβου΄λιο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2212(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄ 9 Μαρτι΄ου 2004 συ΄σταση του Συµβουλι΄ου (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 276, 272, παρα΄γραφος 10, και 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
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& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (1), καθω
2002 (2),
& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
χορηγει΄ στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το
οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (λειτουργικε΄ς δαπα΄νες)·
2.

συνοψι΄ζει τις παρατηρη΄σεις του στο σχετικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του, να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄ και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη
στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L)·
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002  Τµη΄µα II  Συµβου΄λιο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2212(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ(C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 276, 272, παρα΄γραφος 10, και 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
& ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
΄ ν µεταξυ΄ του Συµβουλι΄ου και του
1.
υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη για σφαιρικο΄τερη ανταλλαγη΄ πληροφοριω
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου· χαιρετι΄ζει ως εκ του΄του την ετοιµο΄τητα του Συµβουλι΄ου να διατηρη΄σει ΄εναν ανεπι΄σηµο δια΄λογο µεταξυ΄ των δυ΄ο οργα΄νων πριν απο΄ τη διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς·
2.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ ΄εχει ζητη΄σει να της διαβιβα΄σει το Συµβου΄λιο τα
ακο΄λουθα ΄εγγραφα: κατα΄λογο µε τις συµβα΄σεις που ΄εχουν συναφθει΄ µε τρι΄τους, τα πλη΄ρη ΄εγγραφα της συ΄µβασης
΄ ν οχηµα΄των
µε τη µεγαλυ΄τερη δηµοσιονοµικη΄ βαρυ΄τητα, τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη χρη΄ση υπηρεσιακω
΄ ς και τις εκθε΄σεις του δηµοσιονοµικου΄ επο΄πτη·
καθω
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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3.
δεν κατανοει΄ την απα΄ντηση που ΄εδωσε ο Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς Μο΄νιµων Αντιπροσω΄πων την 11η ∆εκεµβρι΄ου 2003 στο ερωτηµατολο΄γιο που απε΄στειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις 26 Νοεµβρι΄ου
2003: «Τα ερωτη΄µατα που τι΄θενται στο Ερωτηµατολο΄γιο΄ σας στα πλαι΄σια του τι΄τλου Γενικε΄ς Ερωτη΄σεις προς ο΄λα
τα ο΄ργανα δεν αφορου΄ν απευθει΄ας τους λογαριασµου΄ς του Συµβουλι΄ου για το ΄ετος 2002 η΄ την ετη΄σια ΄εκθεση
του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το ΄ετος αυτο΄. Η θε΄ση του Συµβουλι΄ου ει΄ναι ο΄τι τα ερωτη΄µατα αυτα΄ υπερβαι΄νουν
το πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας απαλλαγη΄ς».
΄ νει επιπλε΄ον ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002 περιλαµβα΄νει βε΄βαια
4.
διαπιστω
΄ ν δαπανω
΄ ν απο΄ τα ο΄ργανα της Κοινο΄τητας, δεν
γενικε΄ς παρατηρη΄σεις για την πραγµατοποι΄ηση των διοικητικω
προβαι΄νει, ωστο΄σο, σε ειδικη΄ αναφορα΄ στον προϋπολογισµο΄ του Συµβουλι΄ου· χαιρετι΄ζει την εξαγγελι΄α του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι η επο΄µενη ετη΄σια ΄εκθεση΄ του θα περιλαµβα΄νει παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την πραγµατο΄ ν δαπανω
΄ ν για κα΄θε ο΄ργανο της Κοινο΄τητας·
ποι΄ηση των διοικητικω
5.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι η επιθυµι΄α του για ενηµε΄ρωση που απευθυ΄νεται προς το Συµβου΄λιο ευθυγραµµι΄ζεται
πλη΄ρως µε τις διατα΄ξεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 146 και 182)·
6.
καλει΄ το Συµβου΄λιο να απαντη΄σει στο ερωτηµατολο΄γιο που υπε΄βαλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ το αργο΄τερο στις 1 Ιουλι΄ου 2004·
΄ νει ο΄τι το Συµβου΄λιο απο΄ το επο΄µενο ΄ετος θα διαβιβα΄ζει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο συνοπτικη΄
7.
σηµειω
΄εκθεση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 86, παρα΄γραφος 4, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που θα περιλαµβα΄νει τον
αριθµο΄ και τη µορφη΄ των εσωτερικω΄ν ελε΄γχων που ΄εχουν διεξαχθει΄, τις συστα΄σεις που δο΄θηκαν και τα µε΄τρα
που ελη΄φθησαν µε βα΄ση αυτε΄ς τις συστα΄σεις·
΄ σει την ανα΄λυση της εκ
8.
ζητει΄ να πληροφορηθει΄ ποια µε΄τρα ΄ελαβε το Συµβου΄λιο το 2002 για να βελτιω
µε΄ρους του εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄·
΄ ν και των λογιστικω
΄ ν απογραφω
΄ ν· ερωτα΄ αν
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι το 2001 υπη΄ρχαν διαφορε΄ς µεταξυ΄ των φυσικω
διορθω΄θηκε αυτο΄ το λα΄θος·
΄ σει τη δε΄ουσα προσοχη΄ στον ΄ελεγχο της
10. εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θα αποδω
εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄ και του απολογισµου΄ στον προϋπολογισµο΄ του Συµβουλι΄ου για το 2003·
΄ ν, τη σηµασι΄α που αποδι΄δει το Κοινοβου΄λιο στην κινητικο΄τητα
11. υπογραµµι΄ζει, βα΄σει των κτηθεισω΄ν εµπειριω
των διατακτω΄ν·
12. χαιρετι΄ζει την απο΄ 25 Νοεµβρι΄ου 2002 κοινη΄ ανακοι΄νωση του Συµβουλι΄ου, της Επιτροπη΄ς και του Κοινοβουλι΄ου (1) σχετικα΄ µε προηγου΄µενη ενηµε΄ρωση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου κατα΄ τη διαδικασι΄α λη΄ψης
απο΄φασης της Κοινη΄ς Εξωτερικη΄ς Πολιτικη΄ς και Πολιτικη΄ς Ασφαλει΄ας (ΚΕΠΠΑ), και ερωτα΄ πω΄ς εφαρµο΄ζεται
αυτη΄ στο πλαι΄σιο της ΄εµπρακτης συνεργασι΄ας·
13. υπενθυµι΄ζει εκ νε΄ου τη συ΄σταση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου στην Ειδικη΄ Έκθεση΄ του αριθ. 13/2001 σχε΄ σεις
τικα΄ µε τη διαχει΄ριση της Κοινη΄ς Εξωτερικη΄ς Πολιτικη΄ς και Πολιτικη΄ς Ασφαλει΄ας (2) µε βα΄ση τις διαπιστω
κατα΄ τον ΄ελεγχο που διεξη΄γαγε, συ΄µφωνα µε την οποι΄α το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄
πρε΄πει να εγκρι΄νουν σε διοργανικο΄ επι΄πεδο σαφει΄ς επιχειρησιακε΄ς αρχε΄ς και ρυθµι΄σεις ο΄σον αφορα΄ το ρο΄λο της
Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου στην εκτε΄λεση της ΚΕΠΠΑ και να καταστη΄σουν διαφανε΄στερη τη χρηµατοδο΄τηση
των δρα΄σεων της ΚΕΠΠΑ.
(1) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 19.12.2002, P5_TA(2002)0624, Παρα΄ρτηµα Ι.
(2) ΕΕ C 338 της 30.11.2001, σ. 1.
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P5_TA(2004)0340

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα IV  ∆ικαστη΄ριο
1.
΄
΄
΄
΄
Αποφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου σχετικα µε την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄
προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002  Τµη΄µα IV  ∆ικαστη΄ριο
(I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2213(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον Γραµµατε΄α του ∆ικαστηρι΄ου για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

συνοψι΄ζει τις παρατηρη΄σεις του στο σχετικο΄ ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του, να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄ και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη
στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002  Τµη΄µα IV  ∆ικαστη΄ριο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2213(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
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΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (1) καθω
2002 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις απαντη΄σεις που ΄εδωσε το ∆ικαστη΄ριο την 17η ∆εκεµβρι΄ου 2003 στο ερωτηµατολο΄γιο
που ΄εστειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις 26 Νοεµβρι΄ου 2003·
΄ νει ο΄τι το ∆ικαστη΄ριο θα διαβιβα΄ζει απο΄ το επο΄µενο ΄ετος στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο συνοπτικη΄
2.
σηµειω
΄εκθεση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 86, παρα΄γραφος 4, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που θα περιλαµβα΄νει τον
αριθµο΄ και τη µορφη΄ των ελε΄γχων που ΄εχουν διεξαχθει΄, τις συστα΄σεις που δο΄θηκαν και τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν
µε βα΄ση αυτε΄ς τις συστα΄σεις·
3.
θεωρει΄ τα µε΄τρα που ΄ελαβε το ∆ικαστη΄ριο µε βα΄ση την Ειδικη΄ Έκθεση Αριθ. 5/2000 του Ευρωπαϊκου΄
Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου (3) ορθα΄· λαµβα΄νει υπο΄ψη την ΄εκθεση δοκιµη΄ς της εταιρει΄ας KPMG (4)· λαµβα΄νει επι΄σης
υπο΄ψη την απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου 2003 ΄εκθεση σχετικα΄ µε τα κτιριακα΄ ΄εργα, τη συντη΄ρηση και τις υποδοµε΄ς εν
γε΄νει, την οποι΄α διαβι΄βασε το ∆ικαστη΄ριο στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο·
4.
λαµβα΄νει υπο΄ψη του την απο΄ 18 Φεβρουαρι΄ου 2004 επιστολη΄ του Γραµµατε΄α του ∆ικαστηρι΄ου προς την
προ΄εδρο της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄, µε την οποι΄α ο Γραµµατε΄ας εξαγγε΄λλει σειρα΄ µε΄τρων για
΄ θηκε τα τελευται΄α χρο΄νια και για να
να αντιµετωπισθει΄ η αυ΄ξηση της µε΄σης δια΄ρκειας της διαδικασι΄ας που σηµειω
ληφθει΄ υπο΄ψη η διευ΄ρυνση· καλει΄ τον Γραµµατε΄α του ∆ικαστηρι΄ου να υποβα΄λει εγκαι΄ρως λεπτοµερη΄ ΄εκθεση
προο΄δου στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για τη διαδικασι΄α απαλλαγη΄ς του 2003·
΄ χρη
΄ση υπηρεσιακω
΄ ν οχηµα
΄ των
Εξωυπηρεσιακη
΄ νει ο΄τι πε΄ραν των υπηρεσιακω
΄ ν µετακινη΄σεων που εγκρι΄νονται απο΄ το ∆ικαστη΄ριο η΄ απο΄ τον Προ΄5.
διαπιστω
΄ ν οχηµα΄των απο΄ τα µε΄λη του µε ανω΄τατο
εδρο΄ του το ∆ικαστη΄ριο αναλαµβα΄νει το κο΄στος χρη΄σης υπηρεσιακω
ο΄ριο τα 30 000 διανυθε΄ντα χλµ ετησι΄ως (µε΄λη του Πρωτοδικει΄ου 25 000 χλµ, Προ΄εδρος του Πρωτοδικει΄ου:
30 000 χλµ)·
΄ ν, χωρι΄ς να ΄εχει λα΄βει σχετικη΄ απο΄φαση το
΄ νει ο΄τι τα µε΄λη του ∆ικαστηρι΄ου απολαυ΄ουν παροχω
6.
διαπιστω
αρµο΄διο για τις απολαβε΄ς τους Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν της ΕΕ·
7.
ζητει΄ να τροποποιη΄σει το ∆ικαστη΄ριο τις διατα΄ξεις του µε΄χρι την 1η Ιουλι΄ου 2004, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να
΄ ν οχηµα΄των
αναλαµβα΄νουν πλη΄ρως τα ΄δια
ι τα µε΄λη του το κο΄στος εξωυπηρεσιακη΄ς χρη΄σης των υπηρεσιακω
΄σεις µισθω
΄ ν µε΄σω διορθωτικω
΄ ν συντελεστω
΄ν
Αυξη
8.
λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι, βα΄σει εσωτερικου΄ διοικητικου΄ κανονισµου΄, τα µε΄λη του ∆ικαστηρι΄ου απολαυ΄ουν της
΄ ν τους ο΄χι σε λογαριασµου΄ς στον το΄πο
΄ ν αυξη΄σεων µισθου΄ µεταφε΄ροντας µε΄ρος των µισθω
δυνατο΄τητας σηµαντικω
εργασι΄ας τους, το Λουξεµβου΄ργο αλλα΄ σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ, και επωφελου΄µενοι, µε τον τρο΄πο αυτο΄, απο΄
τους «διορθωτικου΄ς συντελεστε΄ς»·
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι αυτη΄ η απο΄φαση ει΄ναι διοικητικη΄ απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου για εσωτερικο΄ του ζη΄τηµα και
ουδο΄λως µπορει΄ να θεωρηθει΄ µε΄ρος της νοµολογι΄ας του·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ C 109 της 14.4.2000, σ. 1.
Επιστολη΄ της 6ης Ιουνι΄ου 2003 προς την Προ΄εδρο τη Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄.
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10. υπενθυµι΄ζει, επι΄σης, ο΄τι η απο΄φαση αυτη΄ της διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς του ∆ικαστηρι΄ου ελη΄φθη στις
25 Σεπτεµβρι΄ου 2002, στη συνε΄χεια ο΄µως το Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο, µε προ΄ταση του Συµβουλι΄ου,
΄ ν Κοινοτη΄των
διε΄γραψαν παρατη΄ρηση απο΄ το προσχε΄διο του προϋπολογισµου΄ του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
΄ ν των διορθωτικω΄ν συντελεστω
΄ ν κατ’ αναγια το 2003 (θε΄ση A-1090), η οποι΄α προε΄βλεπε την εφαρµογη΄ αυτω
λογι΄αν προς τις διατα΄ξεις του Κανονισµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και για τα µε΄λη του ∆ικαστηρι΄ου·
΄ νει ο΄τι, µε τον τρο΄πο αυτο΄ν, η αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄ αρχη΄ εξε΄φρασε ρητω΄ς ο΄τι
11. διαπιστω
ανε΄µενε να παυ΄σει η πρακτικη΄ αυτη΄, η οποι΄α απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 δεν εγκρι΄νεται ου΄τε δυνα΄µει διατα΄ξεων
΄ ν των θεσµικω
΄ ν οργα΄νων ου΄τε δυνα΄µει αντιστοι΄χων παραστους κανονισµου΄ς που διε΄πουν τις αποδοχε΄ς των µελω
τηρη΄σεων στον προϋπολογισµο΄·
΄ ν και καλει΄
12. υπενθυµι΄ζει ο΄τι τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς δεν κα΄νουν πλε΄ον χρη΄ση των διορθωτικω΄ν συντελεστω
τα µε΄λη του ∆ικαστηρι΄ου να ακολουθη΄σουν το παρα΄δειγµα΄ τους·
΄ σει το ∆ικαστη΄ριο στη δηµιουργι΄α ειδικη΄ς νοµικη΄ς
13. ερωτα΄ σε αυτο΄ το πλαι΄σιο ποια προ΄οδο ΄εχει σηµειω
΄ ν, ο΄πως ει΄χε ζητη΄σει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (1)·
βα΄σης για την εφαρµογη΄ των διορθωτικω΄ν συντελεστω
΄ ν»
14. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι το ∆ικαστη΄ριο εµµε΄νει στο ΄διο
ι
«δο΄γµα καταγγελιω
΄ νει ο΄τι η στα΄ση αυτη΄ ει΄ναι ο΄ντως αποτελεσµατικη΄ µο΄νο ο΄ταν τα µε΄λη του προσωπικου΄
ο΄πως η Επιτροπη΄· σηµειω
΄ ς· ενθαρρυ΄νει το ∆ικαστη΄ριο να µεριµνη΄σει ω
΄ στε αυτη΄ οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς να ει΄ναι ελευ΄ει΄ναι ενη΄µερα σχετικω
θερα διαθε΄σιµες στο προσωπικο΄·
΄ ν να θε΄σει στο αποθεµατικο΄ ΄ενα µε΄ρος των πιστω΄σεων διοικητικη΄ς
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
λειτουργι΄ας 2005 για το ∆ικαστη΄ριο, εα΄ν δεν υπα΄ρξει ικανοποιητικη΄ αντι΄δραση στις ανησυχι΄ες που εκφρα΄ζονται
΄ ν οχηµα΄των και το συ΄στηµα διορθωτιστο ανα΄ χει΄ρας ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την εξωυπηρεσιακη΄ χρη΄ση υπηρεσιακω
΄ ν συντελεστω
΄ ν στους µισθου΄ς·
κω
(1) Ψη΄φισµα της 8ης Απριλι΄ου 2003, παρα΄γραφος 6 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 46).

P5_TA(2004)0341

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα V  Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002  Τµη΄µα V  Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
(I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2214(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),


επισηµαι΄νοντας, το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,

 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2), καθω
2002 (3),
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

30.4.2004

30.4.2004
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το Άρθρο 143 του Προϋπολογισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 καθω΄ς και την παρα΄γραφο 4
του ιδι΄ου α΄ρθρου,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 276 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
χορηγει΄ στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος
2002·
2.

καταγρα΄φει τις συστα΄σεις του στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄, καθω΄ς και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην
στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002  Τµη΄µα V  Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2214(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),


επισηµαι΄νοντας το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,

 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 143 του Προϋπολογισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 και την παρα΄γραφο 4 του
ιδι΄ου α΄ρθρου,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 276 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
λαµβα΄νει υπο΄ψη την απα΄ντηση που ΄εδωσε ο Προ΄εδρος του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου την 19η ∆εκεµβρι΄ου
2003 στο ερωτηµατολο΄γιο που του ΄εστειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις 26 Νοεµβρι΄ου 2003·
2.
λαµβα΄νει επιπλε΄ον υπο΄ψη τις συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες που ΄εχει διαβιβα΄σει ο Προ΄εδρος του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου µε τις απο΄ 16 και 20 Φεβρουαρι΄ου 2004 επιστολε΄ς του·
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.
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3.
λαµβα΄νει υπο΄ψη την ΄εκθεση του ανεξαρτη΄του οικονοµικου΄ ελεγκτη΄ σχετικα΄ µε τα λογιστικα΄ βιβλι΄α και
στοιχει΄α του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (1) απο΄ κοινου΄ µε το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου
΄ ς και την ουσιαστικη΄ και λογιστικη΄ ακρι΄βεια του
του οικονοµικου΄ ελεγκτη΄ σχετικα΄ µε την κανονικο΄τητα καθω
ετη΄σιου ισολογισµου΄ στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002·
4.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι η συνεργασι΄α µεταξυ΄ Κοινοβουλι΄ου και Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ως προς την παρουσι΄αση
΄ ν εκθε΄σεων ΄εχει βελτιωθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο·
της ετη΄σιας ΄εκθεσης και των ειδικω
΄ν
5.
τονι΄ζει ο΄τι, ο΄σον αφορα΄ την προετοιµασι΄α της κτιριακη΄ς επε΄κτασης K2, προε΄κυψε αρχικα΄ σειρα΄ οικονοµικω
΄ ν προβληµα΄των, τα οποι΄α θα πρε΄πει να αποφευχθου΄ν σε σχε΄ση µε τη νε΄α κτιριακη΄ επε΄κταση·
και διαχειριστικω
6.
λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στο πλαι΄σιο της διευ΄ρυνσης απο΄ 15 σε 25 κρα΄τη µε΄λη, θα
΄ ν του στις ελεγκτικε΄ς του οµα΄δες·
µεταφε΄ρει µεγα΄λο µε΄ρος των εργασιω
7.
συστη΄νει ρητω΄ς στα µε΄λη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να µεριµνη΄σουν ω΄στε η συ΄νθεση των γραφει΄ων τους να
΄ σουν τουλα΄χιστον µια απο΄ τις δυ΄ο θε΄σεις ακολου΄θου που ΄εχουν στη
ει΄ναι πολυεθνικη΄ και, ειδικο΄τερα, να στελεχω
δια΄θεση΄ τους µε α΄τοµο διαφορετικη΄ς ιθαγε΄νειας απο΄ τη δικη΄ τους·
΄λωση Αξιοπιστι΄ας
∆η
8.
λαµβα΄νει υπο΄ψη του και αναγνωρι΄ζει ο΄τι τα µε΄λη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου µε την ανα΄ληψη καθηκο΄ντων
΄ σεις σχετικα΄ µε τα οικονοµικα΄ τους συµφε΄ροντα, οι οποι΄ες ει΄ναι κατα΄ πολυ΄ πληρε΄στερες και
υποβα΄λλουν δηλω
΄ ν της Επιτροπη΄ς η΄ των µελω
΄ ν του Κοινοβουλι΄ου και περιλαµβα΄νουν επι΄σης,
λεπτοµερε΄στερες απο΄ αυτε΄ς των µελω
΄ σεις·
κατα΄ περι΄πτωση, τα στοιχει΄α που αφορου΄ν συζυ΄γους· θεωρει΄ θεµιτο΄ να µη δηµοσιευ΄ονται αυτε΄ς οι δηλω
΄ σεις προσβα΄σιµες στις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες, σε περι΄πτωση κατα΄ την
αναµε΄νει ωστο΄σο να ει΄ναι αυτε΄ς οι δηλω
οποι΄α πρε΄πει να διενεργηθει΄ ΄ερευνα κατα΄ µε΄λους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
΄ν
9.
λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θα αξιολογει΄ στο µε΄λλον κατα΄ τον ΄ελεγχο των διοικητικω
΄ ν τα εσωτερικα΄ συστη΄µατα ελε΄γχου, τις εκθε΄σεις των εσωτερικω΄ν ελεγκτω΄ν καθω΄ς και αντιπροσωπευτικο΄
δαπανω
αριθµο΄ πρα΄ξεων·
10. ει΄ναι ενη΄µερο του γεγονο΄τος ο΄τι η δη΄λωση αξιοπιστι΄ας του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου βασι΄ζεται πρωτι΄στως σε
΄ν
δειγµατοληπτικου΄ς ελε΄γχους και δεν ει΄ναι εποµε΄νως καθαυτο΄ µε΄σο για την αποκα΄λυψη απατω΄ν η΄ ατασθαλιω
΄ν
αλλα΄ θεωρει΄ται ο΄τι επιτρε΄πει τη συνολικη΄ αξιολο΄γηση της οικονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των υπο΄ ΄ελεγχο οργανισµω
και οργα΄νων· υπενθυµι΄ζει ο΄τι η συνολικη΄ αυτη΄ αξιολο΄γηση ει΄ναι αξιο΄πιστη µο΄νο ο΄ταν το δει΄γµα των υπο΄ ΄ελεγχο
πληρωµω΄ν ει΄ναι αρκετα΄ µεγα΄λο·
11. ενθαρρυ΄νει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄σον αφορα΄ την επισκο΄πηση της ετη΄σιας αξιολο΄γησης σε σχε΄ση µε τη
∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας και το ενθαρρυ΄νει επι΄σης να συνεργαστει΄ εκ του συ΄νεγγυς µε α΄λλα θεσµικα΄ ο΄ργανα για να
΄ ν επι΄δοσης οι οποι΄οι µπορου΄ν να µετρη΄σουν την επιτελου΄µενη προ΄οδο απο΄ ΄ετος
εξασφαλι΄σει κα΄ποια µορφη΄ δεικτω
σε ΄ετος·
12. αναµε΄νει απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να διασφαλι΄σει, κατα΄ την προπαρασκευη΄ της ετη΄σιας ΄εκθεση΄ς του και
της ετη΄σιας δη΄λωσης αξιοπιστι΄ας, ο΄τι θα εδρα΄ζει την εκτι΄µηση΄ του στις πλε΄ον προ΄σφατες διεθνει΄ς λογιστικε΄ς
πρακτικε΄ς και αρχε΄ς·
13. εκφρα΄ζει ΄εκπληξη΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ΄εχει βε΄βαια παρουσια΄σει στην ετη΄σια του
΄εκθεση για το 2002 στοιχει΄α ως προς το µε΄γεθος των δειγµα΄των των πρα΄ξεων που ΄ελεγξε στον τοµε΄α της
γεωργι΄ας, αλλα΄, παρα΄ το σχετικο΄ αι΄τηµα, δεν θε΄λησε να παρουσια΄σει στοιχει΄α για τον αριθµο΄ των πρα΄ξεων που
η΄λεγξε σε σχε΄ση µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες των οργα΄νων·
14. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να γνωστοποιη΄σει στο µε΄λλον τον αριθµο΄ των πρα΄ξεων που η΄λεγξε χωριστα΄
για κα΄θε επιµε΄ρους ο΄ργανο·
15. ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να εναρµονι΄σει στο µε΄λλον τη δοµη΄ της ετη΄σιας ΄εκθεση΄ς του µε το
α΄ρθρο 143, παρα΄γραφοι 3 και 4, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ συ΄µφωνα µε τους οποι΄ους: «Η ετη΄σια ΄εκθεση
περιλαµβα΄νει εκτι΄µηση της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης. Η ετη΄σια ΄εκθεση περιλαµβα΄νει το΄σες υποδιαιρε΄σεις ο΄σες και ο΄ργανα. Το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο µπορει΄ να προσθε΄σει κα΄θε συνοπτικη΄ παρουσι΄αση η΄ παρατη΄ρηση
γενικου΄ χαρακτη΄ρα που κρι΄νει αναγκαι΄α.»
(1) ΕΕ C 259 της 28.10.2003, σ. 1.
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16. υπενθυµι΄ζει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄τι το Κοινοβου΄λιο χρεια΄ζεται πληροφορι΄ες για κα΄θε ο΄ργανο της
΄ ς να ανταποκριθει΄ στα καθη΄κοντα΄ του ως προς τη χορη΄γηση απαλλαγω
΄ ν·
Κοινο΄τητας, διο΄τι δεν µπορει΄ αλλιω
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του γαι το γεγονο΄ς ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου δεν λαµβα΄νει του΄το
υπο΄ψη και δεν περιε΄χει ειδικε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες του Συµβουλι΄ου, του ∆ικαστηρι΄ου, του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς· θεωρει΄ λοιπο΄ν το γεγονο΄ς αυτο΄
αδικαιολο΄γητο, διο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο καταθε΄τει κατ’ ΄ετος χωριστη΄ ΄εκθεση ακο΄µη και για καθε΄να απο΄ τα
αποκεντρωµε΄να κοινοτικα΄ γραφει΄α·
17. χαιρετι΄ζει την εξαγγελι΄α του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να προβλε΄ψει στο µε΄λλον στις ετη΄σιες εκθε΄σεις του
ξεχωριστο΄ τµη΄µα για κα΄θε ο΄ργανο της Κοινο΄τητας·

΄ γµατα απο΄ την υπο
΄θεση Eurostat και καταπολε΄µηση της απα
΄της
∆ιδα
18. λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο κατε΄κρινε στο παρελθο΄ν επανειληµµε΄νως µεµονωµε΄νες επιχειρη΄σεις της Eurostat·
19. επισηµαι΄νει επιπλε΄ον ο΄τι η Eurostat δεν αποτε΄λεσε συνολικα΄ ποτε΄ αντικει΄µενο ολοκληρωµε΄νου και εις
βα΄θος ελε΄γχου εκ µε΄ρους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου· ανησυχει΄, επειδη΄ το ΄διο
ι
ισχυ΄ει και για α΄λλες γενικε΄ς
΄ ν εξελι΄ξεων και εντο΄ς της Επιτροδιευθυ΄νσεις της Επιτροπη΄ς και θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει αιτι΄α προβληµατικω
πη΄ς·
΄ ν µονα΄δων στις γενικε΄ς διευθυ΄νσεις
20. ανησυχει΄ επειδη΄ οι εκθε΄σεις δοκιµη΄ς των αποκεντρωµε΄νων ελεγκτικω
της Επιτροπη΄ς ο΄χι µο΄νο αγνοη΄θηκαν στο παρελθο΄ν απο΄ µε΄λη της Επιτροπη΄ς αλλα΄ και δεν επε΄µεινε το Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο σε συστηµατικη΄ διαβι΄βαση αυτω΄ν των εκθε΄σεων· ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να αξιοποιη΄σει µελλοντικα΄ πλη΄ρως αυτε΄ς τις εκθε΄σεις και να δηµοσιευ΄σει στη δικη΄ του ετη΄σια ΄εκθεση συ΄νοψη των σηµαντικο΄τερων
αποτελεσµα΄των·
21. ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να αξιοποιη΄σει τη διευ΄ρυνση΄ του απο΄ 15 σε 25 µε΄λη, ω΄στε να ελε΄γχουν
στο εξη΄ς τα µε΄λη του κα΄θε γενικη΄ διευ΄θυνση της Επιτροπη΄ς εις βα΄θος·
22. θα εκτιµου΄σε ιδιαιτε΄ρως να πληροφορηθει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, το αργο΄τερο µε τη δηµοσι΄ευση της
΄ ν διευθυ΄νσεων της Επιτροπη΄ς και των µελω΄ν του που
επο΄µενης ετη΄σιας ΄εκθεση΄ς του, την αντιστοιχι΄α µεταξυ΄ γενικω
΄ ν συµβιβα΄ζεται
θα ΄εχουν επιφορτιστει΄ µε την ευθυ΄νη του ελε΄γχου τους· θεωρει΄ ο΄τι αυτο΄ς ο επιµερισµο΄ς ευθυνω
απολυ΄τως µε το συλλογικο΄ χαρακτη΄ρα του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, εφο΄σον ο τελικο΄ς λο΄γος ανη΄κει σε αυτο΄·
23. καλει΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να επανεξετα΄σει τις εσωτερικε΄ς του αποφα΄σεις σχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α µε
την OLAF, υπο΄ το πρι΄σµα των διατα΄ξεων του νε΄ου Κανονισµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ το
΄ ν να διαβιβα΄ζουν α΄µεσα στην OLAF τις πληροφορι΄ες που κατε΄χουν· καλει΄ το Ελεγκτικο΄
δικαι΄ωµα των συνεργατω
΄ ν ση΄µερα διατα΄ξεων καθω
΄ ς και των ισχυουσω
΄ν
Συνε΄δριο να διαβιβα΄σει στο Κοινοβου΄λιο αντι΄γραφο των ισχυουσω
τροποποιη΄σεων·
24. ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να γνωµοδοτη΄σει για το ζη΄τηµα εα΄ν σε σχε΄ση µε τη διαδικασι΄α αναθε΄΄ ν του σηµει΄ου 9.23 της ετη΄σιας ΄εκθεση΄ς του ει΄ναι αναγκαι΄ο να επιληφθου΄ν οι
σεων της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
αρµο΄διες δικαστικε΄ς αρχε΄ς, διο΄τι, κατα΄ το βελγικο΄ δι΄καιο, συντρε΄χει ενδεχοµε΄νως αξιο΄ποινος περιορισµο΄ς της
΄ ν (α΄ρθρο 314 του βελγικου΄ ποινικου΄ κω
΄ δικα)·
ελευθερι΄ας συµµετοχη΄ς σε διαδικασι΄ες διαγωνισµω

΄λου του Ελεγκτικου
΄ Συνεδρι΄ου
Απο΄λυση υπαλλη
25. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, τον Απρι΄λιο του 2002, υπα΄λληλος του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου διατυ΄πωσε δηµοσι΄ως κατη΄ ν και υπαλλη΄λων του εν λο΄γω οργα΄νου·
γορι΄ες κατα΄ µελω
΄ ν στις οποι΄ες προε΄βη ο υπα΄λληλος η΄ταν απο΄ α΄λλη πλευρα΄ η΄δη εν
26. υπενθυµι΄ζει ο΄τι µε΄ρος των καταγγελιω
΄ ν ερευνω
΄ ν·
γνω΄σει της Υπηρεσι΄ας Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF) η΄ αντικει΄µενο διοικητικω
΄ νει ο΄τι οι υπο΄λοιπες καταγγελι΄ες του υπαλλη΄λου δεν στα΄θηκε δυνατο΄ν να επιβεβαιωθου΄ν συ΄µ27. διαπιστω
΄ σεις της Υπηρεσι΄ας Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF)· διαπιστω
΄ νει επι΄σης ο΄τι στο Κοινοβου΄λιο
φωνα µε δηλω
΄ σουν αµφισβη΄τηση των δηλω
΄ σεων της Υπηρεσι΄ας
δεν γνωστοποιη΄θηκαν γεγονο΄τα που θα µπορου΄σαν να θεµελιω
Καταπολε΄µησης της Απα΄της·
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28.

λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι ο υπα΄λληλος απολυ΄θηκε το καλοκαι΄ρι του 2003 κατο΄πιν πειθαρχικη΄ς διαδικασι΄ας·

29. θεωρει΄ αυτη΄ την απο΄φαση αυστηρη΄ κυ΄ρωση· υπενθυµι΄ζει ο΄τι, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 90 και 91 του
Κανονισµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης, ει΄ναι δυνατο΄ν να διατυπω΄νονται καταγγελι΄ες και να υποβα΄λλονται στο
΄ ν Κοινοτη΄των·
∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
30. απαιτει΄ σε αυτο΄ το πλαι΄σιο να τροποποιηθει΄ ο Κανονισµο΄ς Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης της Κοινο΄τητας, ω΄στε
οι καταγγε΄λλοντες να αποκτη΄σουν τη δυνατο΄τητα να απευθυ΄νονται και σε υπηρεσι΄α εκτο΄ς του οργα΄νου τους, για
να διασφαλι΄ζουν τη διατη΄ρηση της ανωνυµι΄ας τους (1)·
31. επισηµαι΄νει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄τι η συµπεριφορα΄ του κατα΄ του υπαλλη΄λου πρε΄πει να ΄εχει ως µε΄τρο
συ΄γκρισης και τα µε΄τρα που λαµβα΄νει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο κατα΄ πρω΄ην µε΄λους του το οποι΄ο υπε΄πεσε σε
βαρυ΄τατη παραβι΄αση των καθηκο΄ντων του·
΄ ν»
32. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο εµµε΄νει στο ΄διο
ι
«δο΄γµα καταγγελιω
΄ νει ο΄τι η στα΄ση αυτη΄ ει΄ναι πρα΄γµατι αποτελεσµατικη΄ µο΄νον ο΄ταν τα µε΄λη του προσωπιο΄πως η Επιτροπη΄· σηµειω
΄ ς· ενθαρρυ΄νει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να µεριµνη΄σει ω΄στε αυτε΄ς οι πληροφορι΄ες να ει΄ναι
κου΄ ει΄ναι ενη΄µερα σχετικω
ελευ΄θερα διαθε΄σιµες στο προσωπικο΄·
΄ πρω
΄ ην µε΄λους του Ελεγκτικου
΄ Συνεδρι΄ου
∆ιαδικασι΄ες κατα
33. υπενθυµι΄ζει ο΄τι µε πρωτοβουλι΄α µε΄λους της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ η OLAF ξεκι΄νησε
το ΄ετος 2002 διαδικασι΄α κατα΄ πρω΄ην µε΄λους του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
34. υπενθυµι΄ζει επιπλε΄ον ο΄τι κατο΄πιν της ΄ερευνας της OLAF η ∆ικαιοσυ΄νη του Λουξεµβου΄ργου ανε΄λαβε την
υπο΄θεση, η οποι΄α παραµε΄νει εκκρεµη΄ς· αναγνωρι΄ζει ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο πραγµατοποιει΄ την ανα΄κτηση
΄ ν που χρησιµοποιη΄θηκαν αντικανονικα΄·
ποσω
΄ν
35. επισηµαι΄νει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄τι, παραλλη΄λως µε την εκδι΄καση της υπο΄θεσης ενω΄πιον των εθνικω
΄ ν αρχω
΄ ν του Λουξεµβου΄ργου, θα µπορου΄σε να επιληφθει΄ της υποθε΄σεως το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
΄ν
δικαστικω
΄ ην µε΄λους της· αναµε΄νει ο΄τι το
Κοινοτη΄των, ο΄πως ει΄χε µεριµνη΄σει να συµβει΄ η Επιτροπη΄ στην περι΄πτωση πρω
΄ ν Κοινοτη΄των να διαπιστω
΄ σει, κατα΄ το
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θα αναθε΄σει και στο ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
΄ ην µε΄λος του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου προε΄βη σε σοβαρο΄τατη παραβι΄αση
Άρθρο 247 της Συνθη΄κης ΕΚ, αν το πρω
των καθηκο΄ντων του·
΄ση υπηρεσιακω
΄ ν οχηµα
΄ των
Ιδιωτικη΄ χρη
΄ σει ο΄τι τα υπηρεσιακα΄ οχη΄µατα που βαρυ΄νουν το κοινοτικο΄
36. ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να επιβεβαιω
προϋπολογισµο΄ µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται αποκλειστικα΄ για υπηρεσιακε΄ς µετακινη΄σεις·
37. λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι µε΄λη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου µπορου΄ν ενδεχοµε΄νως να χρησιµοποιη΄σουν υπηρε΄ς
σιακα΄ οχη΄µατα για προσωπικη΄ χρη΄ση, διανυ΄οντας µε΄χρι και 40 000 χιλιο΄µετρα ετησι΄ως, καθω΄ς και ο΄τι προφανω
δεν µπορει΄ να αποκλεισθει΄ το ενδεχο΄µενο να πραγµατοποιου΄ν ταξι΄δια αναψυχη΄ς µε ΄εξοδα των φορολογουµε΄νων·
38. απαιτει΄ να τροποποιη΄σει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, εφο΄σον απαιτει΄ται, τους κανο΄νες του µε΄χρι την 1η Ιουλι΄ου 2004 ω΄στε τα µε΄λη του να υποχρεου΄νται να αναλαµβα΄νουν πλη΄ρως τις δαπα΄νες προσωπικη΄ς χρη΄σης των
΄ ν οχηµα΄των·
υπηρεσιακω
39. επισηµαι΄νει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄τι, συ΄µφωνα µε το Άρθρο 276, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης ΕΚ,
υποχρεου΄ται να λα΄βει ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να ανταποκριθει΄ στο παραπα΄νω αι΄τηµα·
΄ ν συντελεστω
΄ν
΄σεις µισθω
΄ ν µε΄σω διορθωτικω
Αυξη
40. λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι δο΄θηκε η δυνατο΄τητα στα µε΄λη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να απολαυ΄σουν, απο΄
΄ ν αυξη΄σεων µισθου΄, µεταφε΄ροντας µε΄ρος των µισθω
΄ ν τους ο΄χι σε λογαριασµου΄ς
1ης Ιανουαρι΄ου 2003, σηµαντικω
΄ ν, µε αποτε΄λεσµα να επωφελου΄νται απο΄
του το΄που εργασι΄ας τους, του Λουξεµβου΄ργου, αλλα΄ α΄λλων κρατω΄ν µελω
τους λεγο΄µενους διορθωτικου΄ς συντελεστε΄ς· του΄το αιτιολογει΄ται βα΄σει αντι΄στοιχης απο΄φασης της διοικητικη΄ς
επιτροπη΄ς του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των·
(1) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 29.1.2004, P5_TA(2004)0049.
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41. υπενθυµι΄ζει ο΄τι αυτη΄ η απο΄φαση ει΄ναι διοικητικη΄ απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου για εσωτερικο΄ του ζη΄τηµα και
ουδο΄λως µπορει΄ να θεωρηθει΄ µε΄ρος της νοµολογι΄ας του·
42. υπενθυµι΄ζει επι΄σης ο΄τι αυτη΄ η απο΄φαση της διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς του ∆ικαστηρι΄ου ελη΄φθη στις
25 Σεπτεµβρι΄ου 2002, στη συνε΄χεια ο΄µως το Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο µε προ΄ταση του Συµβουλι΄ου
διε΄γραψαν παρατη΄ρηση απο΄ το προσχε΄διο του προϋπολογισµου΄ του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
για το 2003 (Θε΄ση A 1090), η οποι΄α προε΄βλεπε την εφαρµογη΄ αυτω΄ν των διορθωτικω΄ν συντελεστω΄ν κατ’
αναλογι΄α προς τις διατα΄ξεις του Κανονισµου΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης και για τα µε΄λη του ∆ικαστηρι΄ου·
΄ νει ο΄τι, µε τον τρο΄πο αυτο΄ν, η αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄ αρχη΄ εξε΄φρασε ρητω΄ς ο΄τι
43. διαπιστω
ανε΄µενε να παυ΄σει αυτη΄ η πρακτικη΄, η οποι΄α απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2003 δεν επιτρε΄πεται ου΄τε δυνα΄µει διατα΄ξεων
΄ ν που διε΄πουν τις αποδοχε΄ς των µελω
΄ ν των Οργα΄νων ου΄τε δυνα΄µει αντι΄στοιχων παρατηρη΄σεων στον
των κανονισµω
προϋπολογισµο΄·
΄ ν· καλει΄ τα
44. υπενθυµι΄ζει ο΄τι τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς δεν κα΄νουν πλε΄ον χρη΄ση των διορθωτικω΄ν συντελεστω
µε΄λη του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου να ακολουθη΄σουν το παρα΄δειγµα αυτο΄·
΄ ν να θε΄σει στο αποθεµατικο΄ ΄ενα µε΄ρος των πιστω΄σεων διοικητικη΄ς
45. καλει΄ την Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
λειτουργι΄ας 2005 για το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, εα΄ν δεν υπα΄ρξει ικανοποιητικη΄ αντι΄δραση στις ανησυχι΄ες που
΄ ν οχηµα΄των και το
εκφρα΄ζονται στο ανα΄ χει΄ρας ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την εξωυπηρεσιακη΄ χρη΄ση υπηρεσιακω
΄ ν στους µισθου΄ς.
συ΄στηµα διορθωτικω΄ν συντελεστω

P5_TA(2004)0342

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα VI  Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002  Τµη΄µα VI  Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2215(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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1.
χορηγει΄ στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς απαλλαγη΄ για την
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του, να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄ και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη
στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L).

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002  Τµη΄µα VI  Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (I5-0034/2003 
C5-0088/2004  2003/2215(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις απαντη΄σεις που ΄εδωσε η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (ΟΚΕ) την
17η ∆εκεµβρι΄ου 2003 στο ερωτηµατολο΄γιο που απε΄στειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις
26 Νοεµβρι΄ου 2003·
΄ ν της διατα΄ξεων ως προς την εκτε΄λεση του προϋπο2.
ευχαριστει΄ την ΕΟΚΕ για τη διαβι΄βαση των εσωτερικω
λογισµου΄ και του Χα΄ρτη για τον εσωτερικο΄ ελεγκτη΄·
3.
λαµβα΄νει υπο΄ψη τη διαβεβαι΄ωση της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς ο΄τι στις εκκαθα΄ ν ταξιδιου΄ δεν προε΄κυψαν πλε΄ον κανενο΄ς ει΄δους παρατυπι΄ες·
ρι΄σεις των δαπανω
4.
λαµβα΄νει υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ενε΄κρινε στις 10 ∆εκεµβρι΄ου 2003 το Καθεστω΄ς για τα µε΄λη της· ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να γνωµοδοτη΄σει ο΄σον αφορα΄ τις
δηµοσιονοµικε΄ς επιπτω΄σεις των ρυθµι΄σεων που προβλε΄πει το εν λο΄γω Καθεστω΄ς, και ζητει΄ απο΄ το Ελεγκτικο΄
΄ ς του για το 2003·
Συνε΄δριο να υποβα΄λει τη γνωµοδο΄τηση αυτη΄ το βραδυ΄τερο στο πλαι΄σιο της ετησι΄ας εκθε΄σεω
΄ θηκαν οι στο΄χοι που
5.
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η ΕΟΚΕ ΄εδωσε λο΄γο για τον βαθµο΄ κατα΄ τον οποι΄ο εκπληρω
ει΄χε η ΄δια
ι
θε΄σει για τη χρονικη΄ περι΄οδο 1998-2002 (4)· ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι η κριτικη΄ αξιολο΄γηση των δραστηριοτη΄των της ει΄ναι ο λο΄γος για τον οποι΄ο οι εργασι΄ες της ΕΟΚΕ ΄εχουν θετικο΄τερο αντι΄κτυπο στην κοινη΄ γνω΄µη·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
Οι ∆ραστηριο΄τητες της γραµµατει΄ας της ΕΟΚΕ κατα΄ την περι΄οδο 1998-2002, Έκθεση που υποβλη΄θηκε στο Προεδρει΄ο
στις 17/9/2002.

30.4.2004

30.4.2004
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6.
ευχαριστει΄ την ΕΟΚΕ για την ΄εκθεση προο΄δου της ανακαι΄νισης στο κτι΄ριο Belliard µε ηµεροµηνι΄α 26 Ιουνι΄ου 2003 (1)· συ΄µφωνα µε αυτη΄ν, το κτι΄ριο Belliard θα παραδοθει΄ στις 31 Μαι΅ου 2004· ζητει΄ ωστο΄σο εξηγη΄σεις
σχετικα΄ µε τη γνωµοδο΄τηση του οικονοµικου΄ ελεγκτη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του 2002: «∆ιαπιστω΄θηκαν και γνωστοποιη΄θηκαν αδυναµι΄ες στη διαχει΄ριση του φακε΄λου “Belliard” µε αποτε΄λεσµα τον ελλιπη΄
΄ελεγχο ορισµε΄νων ζητηµα΄των του φακε΄λου εκ µε΄ρους των δυ΄ο επιτροπω΄ν» (2)·
7.
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι και οι δυ΄ο επιτροπε΄ς κατο΄ρθωσαν να προβου΄ν εγκαι΄ρως σε καταβολε΄ς στον
ιδιοκτη΄τη του κτιρι΄ου Belliard, Cofinimmo, µε αποτε΄λεσµα να µειωθου΄ν τα χρε΄η ταχυ΄τερα·
΄ ν στοιχει΄ων το 2002 και αν το Ελεγ8.
ερωτα΄ την ΕΟΚΕ αν ενεργοποι΄ησε την απογραφη΄ πα΄γιων περιουσιακω
΄ ν στοιχει΄ων, ο΄πως ζη΄τησε το Κοινοβου΄λιο (3).
κτικο΄ Συνε΄δριο η΄λεγξε την απογραφη΄ παγι΄ων περιουσιακω
(1) Σηµει΄ωµα υπο΄ψη της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ σχετικα΄ µε την προ΄οδο ο΄σον αφορα΄ το κτι΄ριο Belliard,
26.6.2003.
(2) Απα΄ντηση στο ερωτηµατολο΄γιο, Ερω΄τηµα 4, γενικο΄ µε΄ρος.
(3) Ψη΄φισµα της 8ης Απριλι΄ου 2003, παρα΄γραφος 8 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 55).

P5_TA(2004)0343

΄ν
Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα VII  Επιτροπη΄ των Περιφερειω
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002  Τµη΄µα VII  Επιτροπη΄ των Περι΄ ν (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2216(DEC))
φερειω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
% ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ
% ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
% ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
% ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
΄ ν απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπο1.
χορηγει΄ στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
λογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄ και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη
στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L)·
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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C 104 E/700

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ ν (I5-0034/2003  C5-0088/2004 
΄ετος 2002  Τµη΄µα VII  Επιτροπη΄ των Περιφερειω
2003/2216(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2) καθω
2002 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
΄ ν την 16η ∆εκεµ1.
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις απαντη΄σεις που ΄εδωσε ο Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
βρι΄ου 2003 στο ερωτηµατολο΄γιο που απε΄στειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις 26 Νοεµβρι΄ου 2003·
΄ νει, ο΄τι το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στην ΄εκθεση΄ του για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 διαπι΄στωσε τις ΄διες
2.
διαπιστω
ι
ανωµαλι΄ες ο΄πως και η Υπηρεσι΄α για την Καταπολε΄µηση της Απα΄της (σηµει΄ο 9.23)·
΄ ν µο΄λις στις 29 Ιανουα3.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι το Κοινοβου΄λιο χορη΄γησε απαλλαγη΄ στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
ρι΄ου 2004 για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του 2001 (4)· πε΄ραν του΄του, ζη΄τησε απο΄ την Επιτροπη΄ των
΄ ν, µε την παρα΄γραφο 21 του ψηφι΄σµατος που συνο΄δευε την απο΄φαση απαλλαγη΄ς, να καταθε΄σει πλη΄ρη
Περιφερειω
΄εκθεση σχετικα΄ µε αυτη΄ την απο΄φαση απαλλαγη΄ς αρκετα΄ ΄εγκαιρα, ω΄στε να µπορει΄ να συνεκτιµηθει΄ στο πλαι΄σιο
της απαλλαγη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
4.
χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση οµα΄δων εργασι΄ας, µε τη συµµετοχη΄ προσωπικου΄ του οργα΄νου και ενο΄ς εξωτερικου΄
ελεγκτη΄, για να εξεταστου΄ν και να προταθου΄ν λυ΄σεις στα δια΄φορα διαρθρωτικα΄, διοικητικα΄ και δηµοσιονοµικα΄
΄ σεις εφο΄σον η διοικητικη΄ φιλοπροβλη΄µατα· θα πρε΄πει, ωστο΄σο, να πειστει΄ ο΄τι θα υπα΄ρξουν ουσιαστικε΄ς βελτιω
σοφι΄α θα παραµει΄νει η ΄δια·
ι
επισηµαι΄νει ο΄τι, ακολουθω΄ντας το παρα΄δειγµα της Επιτροπη΄ς στην υπο΄θεση Εurostat,
΄ ν στελεχω
΄ ν, των µεθο΄δων εργασι΄ας και ο σεβασµο΄ς για τον
η γενικη΄ ριζικη΄ µεταβολη΄ των παλαιοτε΄ρων διοικητικω
εσωτερικο΄ ΄ελεγχο αποτελου΄ν βασικα΄ στοιχει΄α για τη δηµιουργι΄α ανανεωτικου΄ και µεταρρυθµιστικου΄ κλι΄µατος·
5.
αναµε΄νει επιβεβαι΄ωση ο΄τι η επιτροπη΄ ΄εχει ενισχυ΄σει τη µονα΄δα εσωτερικου΄ ελε΄γχου της µε τις θε΄σεις Α7 και
Β5, για τις οποι΄ες συνη΄νεσε το Κοινοβου΄λιο, και ζητει΄ αιτιολο΄γηση για οιαδη΄ποτε περαιτε΄ρω καθυστε΄ρηση στις
διαδικασι΄ες προ΄σληψης προσωπικου΄·
6.
εκφρα΄ζει τη γενικη΄ ΄εκπληξη΄ του για την απο΄ρριψη των πορισµα΄των και των συστα΄σεων του OLAF και
΄ ριση παλαιω
΄ ν σφαλµα΄των και
φρονει΄ ο΄τι η πραγµατικη΄ µεταρρυ΄θµιση µπορει΄ να αρχι΄σει µο΄νο µε την αναγνω
΄ ν·
αδυναµιω
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
L 57 της 25.2.2004, σ. 8.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν (1)
7.
λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο στο ψη΄φισµα΄ του για την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
ασκου΄σε σοβαρη΄ κριτικη΄ στο ο΄ργανο· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για τη µεταχει΄ριση του ∆ηµοσιονοµικου΄ Ελεγκτη΄,
ο΄πως αναφε΄ρεται στην ΄εκθεση του OLAF·
΄ ν διαβι΄βασε στις 17 Φεβρουαρι΄ου 2004
8.
λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι ο Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
στην Προ΄εδρο της επιτροπη΄ς και στην εισηγη΄τρια σχε΄διο εργασι΄ας για τη διοικητικη΄ µεταρρυ΄θµιση, το οποι΄ο
πρε΄πει να εφαρµοστει΄ τους προσεχει΄ς µη΄νες· επισηµαι΄νει η΄δη τω΄ρα ο΄τι η εφαρµογη΄ των µε΄τρων θα επανεξεταστει΄
΄ σεις πρε΄πει να
στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας απαλλαγη΄ς για τον προϋπολογισµο΄ 2003· υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι βελτιω
΄ στε να ει΄ναι δυνατη΄ η µε΄τρηση της επιτευχθει΄σας προο΄δου·
γι΄νουν κατα΄ τε΄τοιον τρο΄πο, ω
΄ ν για την ΄εκθεση
9.
ευχαριστει΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (ΟΚΕ) και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
προο΄δου των ΄εργων ανακαι΄νισης του κτηρι΄ου Belliard µε ηµεροµηνι΄α 26 Ιουνι΄ου 2003 (2)· συ΄µφωνα µε αυτη΄ν, το
κτι΄ριο Belliard θα παραδοθει΄ στις 31 Μαι΅ου 2004· ζητει΄ εξη΄γηση για το γεγονο΄ς ο΄τι ο οικονοµικο΄ς ελεγκτη΄ς για
΄ θηκαν ανωµαλι΄ες·
το ΄ετος 2002 δεν υπε΄βαλε ΄εκθεση δοκιµη΄ς· ερωτα΄ αν και κατα΄ το 2002 σηµειω
΄ ν για την παρα΄λειψη΄ της να αντικαταστη΄σει το προσωπικο΄ του
10. ασκει΄ κριτικη΄ στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄ σει την απαραι΄τητη πληροφο΄ρηση για να συντα΄ξει ΄εκθεση
γραφει΄ου του ∆ηµοσιονοµικου΄ Ελεγκτη΄ η΄ να του δω
ελε΄γχου το ΄ετος 2002·
΄ ν θα υιοθετη΄σει την βασικη΄ απο΄φαση ο΄σον
11. λαµβα΄νει µε ικανοποι΄ηση υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄ ν για την καταπολε΄µηση της απα΄της διαφθορα΄ς και
αφορα΄ τις προϋποθε΄σεις και ο΄ρους των εσωτερικω΄ν ερευνω
΄ ν παρανο΄µων πρα΄ξεων εις βα΄ρος των συµφερο΄ντων των Κοινοτη΄των·
λοιπω
΄ ν να πα΄ρει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄σει την πλη΄ρη
12. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
ανεξαρτησι΄α του Εσωτερικου΄ Ελεγκτη΄·
13. χαιρετι΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, την απο΄φαση του Προεδρει΄ου της 10ης Φεβρουαρι΄ου 2004, να ευθυγραµ΄ στε
µι΄σει τις διατα΄ξεις «καταγγελι΄ας» µε τους κανο΄νες που ισχυ΄ουν επι΄ του παρο΄ντος στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, ω
να αποκτη΄σουν οι καταγγε΄λλοντες τη δυνατο΄τητα να απευθυ΄νονται και σε υπηρεσι΄α εκτο΄ς του οργα΄νου τους, για
να διασφαλι΄σουν τη διατη΄ρηση της ανωνυµι΄ας τους·
14. επισηµαι΄νει ο΄τι η στα΄ση αυτη΄ ει΄ναι πρα΄γµατι αποτελεσµατικη΄ µο΄νο ο΄ταν τα µε΄λη του προσωπικου΄ ει΄ναι
΄ ς· ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄ ν να µεριµνη΄σει ω΄στε αυτε΄ς οι πληροφορι΄ες να ει΄ναι
ενη΄µερα σχετικω
ελευ΄θερα διαθε΄σιµες στο προσωπικο΄·
΄ ν κα΄λεσε τον διοικου΄ντα Γενικο΄ Γραµµατε΄α στις
15. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
18 Νοεµβρι΄ου 2003 να διευκρινι΄σει, εα΄ν ΄επρεπε να κινηθου΄ν πειθαρχικε΄ς διαδικασι΄ες κατα΄ υπαλλη΄λων, και
α΄σκησε κριτικη΄ για το γεγονο΄ς ο΄τι, αφενο΄ς, η διοικητικη΄ αυτη΄ ΄ερευνα πρε΄πει να περατωθει΄ µο΄λις τον Απρι΄λιο,
΄ σει ο΄τι ο εσωτερικο΄ς ελεγκτη΄ς ουδο΄λως απετε΄λεσε αντιαλλ’ ο΄τι, αφετε΄ρου, η διοι΄κηση µπο΄ρεσε η΄δη να διαπιστω
΄ ν·
κει΄µενο εκφοβισµου΄ και ταλαιπωριω
16. υπενθυµι΄ζει την παρα΄γραφο 22 προαναφερθε΄ντος ψηφι΄σµατος του Κοινοβουλι΄ου, της 29ης Ιανουαρι΄ου
΄ ν πρε΄πει να διασφαλι΄ζει ο΄τι
2004, στην οποι΄α υπογραµµι΄ζεται ο΄τι ο προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
τυγχα΄νει σεβασµου΄ η υπηρεσι΄α και το προ΄σωπο του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ και ο΄τι οι συµβουλε΄ς του πρε΄πει να
λαµβα΄νονται σοβαρα΄ υπο΄ψη·
΄ ν ειση΄γαγε το 2003 νε΄α πολιτικη΄ προσωπικου΄· θα επανε΄λ17. λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ των Περιφερειω
θει σε αυτο΄ στην ΄εκθεση που θα συντα΄ξει σχετικα΄ µε την απαλλαγη΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003·
΄ νει ο΄τι η Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄ ν δαπα΄νησε κατα΄ το ΄ετος 2002 περι΄που 100 000 ευρω΄ για
18. διαπιστω
΄ ς αξιοποιη΄θηκαν οι σπουδε΄ς· ερωτα΄ εα΄ν αξιολογη΄θηκε η σκοσπουδε΄ς· ερωτα΄ πω΄ς επελε΄γησαν τα θε΄µατα και πω
΄ ν αυτω΄ν.
πιµο΄τητα των σπουδω
(1) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 29.1.2004, P5_TA(2004)0048.
΄ ν του κτιρι΄ου
(2) Σηµει΄ωµα υπο΄ψη της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄, Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄οδο των εργασιω
BELLIARD, 26.6.2003.
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P5_TA(2004)0344

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα VIIΙ

∆ιαµεσολαβητη΄ς

1.
΄
΄
΄ου
΄
Αποφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλι σχετικα µε την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
Τµη΄µα VIII  ∆ιαµεσολαβητη΄ς
(I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2217(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (2), καθω
2002 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στον ∆ιαµεσολαβητη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος
2002·
2.

καταγρα΄φει στο συνηµµε΄νο ψη΄φισµα τις παρατηρη΄σεις του·

3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του, να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το σχετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο,
στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, στην Επι΄ ν και στον ∆ιαµεσολαβητη΄ και να µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφητροπη΄ των Περιφερειω
µερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (σειρα΄ L)
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε τις παρατηρη΄σεις που συνοδευ΄ουν την απο΄φαση σχετικα΄ µε
την απαλλαγη΄ για την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002 Τµη΄µα VIII  ∆ιαµεσολαβητη΄ς (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2217(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συνο΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
δευο΄µενη απο΄ τις απαντη΄σεις των θεσµικω
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση Αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκειµε΄νων πρα΄ξεων την οποι΄α παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση του Συµβουλι΄ου της 9ης Μαρτι΄ου 2004 (C5-0145/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272, παρα΄γραφος 10, και το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφοι 2 και 3, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
΄ ς και το α΄ρθρο 50 του αναδιατυπωµε΄νου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου
1977 (1) καθω
2002 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 93α και το Παρα΄ρτηµα V του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0228/2004),
1.
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις απαντη΄σεις που ΄εδωσε ο ∆ιαµεσολαβητη΄ς την 15η ∆εκεµβρι΄ου 2003 στο ερωτηµατολο΄γιο που απε΄στειλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στις 26 Νοεµβρι΄ου 2003·
2.
θεωρει΄ λογικο΄ ο΄τι ο ∆ιαµεσολαβητη΄ς ΄εχει συνα΄ψει συµφωνι΄α συνεργασι΄ας µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σε
΄ ν, δηµοσιονοµικω
΄ ν και χρηµατικω
΄ ν υποθε΄σεων·
ζητη΄µατα διαχειριστικω
3.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι ο ∆ιαµεσολαβητη΄ς αναζητει΄ κα΄ποια ευνοϊκη΄, απο΄ απο΄ψεως κο΄στους, δυνατο΄τητα τακτικη΄ς
΄ σει το Κοινοβου΄λιο ο΄σον
προ΄σβασης στα αεροδρο΄µια Φρανκφου΄ρτης/Μα΄ϊν και Ζυρι΄χης· του ζητει΄ να ενηµερω
αφορα΄ τη λυ΄ση που αυτο΄ς προκρι΄νει· ζητει΄ συγχρο΄νως απο΄ το Κοινοβου΄λιο να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σον µπορει΄ να
συνδρα΄µει τον ∆ιαµεσολαβητη΄·
4.
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ο οικονοµικο΄ς ελεγκτη΄ς πιστοποιει΄ ικανοποιητικη΄ εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄
εκ µε΄ρους του ∆ιαµεσολαβητη΄ για τα ΄ετη 2001 και 2002·
5.
χαιρετι΄ζει επι΄σης το γεγονο΄ς ο΄τι ο εσωτερικο΄ς ελεγκτη΄ς θα υποβα΄λει σε κριτικο΄ ΄ελεγχο τις νε΄ες δοµε΄ς και
διαδικασι΄ες της οικονοµικη΄ς διοι΄κησης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003·
΄ νησε να διαβιβα΄ζει στην αρµο΄δια για την απαλλαγη΄
6.
χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ο ∆ιαµεσολαβητη΄ς συµφω
αρχη΄ την ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των του κυρι΄ου διατα΄κτη.
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

P5_TA(2004)0345

Απαλλαγη΄ 2002: Τµη΄µα Ι του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
1.
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου περι΄ χορηγη΄σεως απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του
γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 (Τµη΄µα I  Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο) (Ι5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2211(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 και τις απαντη΄΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
σεις των θεσµικω
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκει΄µενων πρα΄ξεων, την οποι΄α παρε΄σχε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο
248 της Συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 275 της Συνθη΄κης ΕΚ, το α΄ρθρο 78δ της συνθη΄κης ΕΚΑΧ και το α΄ρθρο 179α της
συνθη΄κης ΕΚΑΕ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 77 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 (1) και τα α΄ρθρα
145 ΄εως 147 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (2) και το α΄ρθρο 13 των εσωτερικω΄ν
΄ ν για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (3),
κανονισµω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 89, παρα΄γραφος 7, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977,
΄ στε να δοθει΄
συ΄µφωνα µε το οποι΄ο ο΄λα τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα καταβα΄λλουν κα΄θε προσπα΄θεια ω
συνε΄χεια στις παρατηρη΄σεις που περιε΄χονται στις αποφα΄σεις για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93α και 184, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄ του και το παρα΄ρτηµα V αυτου΄,
ο΄πως ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 και απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0218/2004),
1.
χορηγει΄ απαλλαγη΄ στο Γενικο΄ Γραµµατε΄α του ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
2.

καταγρα΄φει τις παρατηρη΄σεις του στο συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα·

3.
εγκρι΄νει τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στον υπο΄λογο για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 συ΄µφωνα µε τις µεταβατικε΄ς
διατα΄ξεις (4) που διε΄πουν τη διαδικασι΄α χορη΄γησης απαλλαγη΄ς σε σχε΄ση µε την περι΄οδο πριν απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα απο΄φαση και το συνοδευτικο΄ ψη΄φισµα στο Συµ΄ ς και να
βου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στο ∆ικαστη΄ριο, στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και στον Ευρωπαι΄ο ∆ιαµεσολαβητη΄ καθω
µεριµνη΄σει για τη δηµοσι΄ευση΄ τους στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (Σειρα΄ L).
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
PE 265.492/ΠΡΟΕ∆Ρ./τελ.
Άρθρο 267 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπη΄ς της 23ης ∆εκεµβρι΄ου 2002 για τη θε΄σπιση
των κανο΄νων εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (EK, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, για τη θε΄σπιση του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (ΕΕ L 357 της
31.12.2002, σ. 1).

2.
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που συνοδευ΄ει την απο΄φαση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2002 (Τµη΄µα I  Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο) (I5-0034/2003  C5-0088/2004  2003/2211(DEC))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης και τον δηµοσιονοµικο΄ ισολογισµο΄ για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002
(I5-0034/2003  C5-0088/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002 και τις απαντη΄΄ ν οργα΄νων (C5-0583/2003) (1),
σεις των θεσµικω
΄ ν και τη νοµιµο΄τητα και
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση αξιοπιστι΄ας σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α των λογαριασµω
κανονικο΄τητα των υποκει΄µενων πρα΄ξεων, την οποι΄α παρε΄σχε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο
248 της συνθη΄κης ΕΚ (C5-0583/2003),
(1) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 275 της συνθη΄κης ΕΚ, το α΄ρθρο 78δ της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ και το α΄ρθρο 179α της
Συνθη΄κης ΕΚΑΕ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 77 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 (1) και τα α΄ρθρα
145 ΄εως 147 του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 (2) και το α΄ρθρο 13 των εσωτερικω΄ν
΄ ν για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (3),
κανονισµω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 89, παρα΄γραφος 7, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977,
συ΄µφωνα µε το οποι΄ο ο΄λα τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα καταβα΄λλουν κα΄θε προσπα΄θεια ω΄στε να δοθει΄ συνε΄χεια στις
παρατηρη΄σεις που περιε΄χονται στις αποφα΄σεις για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 93α και 184, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄ του και το παρα΄ρτηµα V αυτου΄,
ο΄πως ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 και απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ (A5-0218/2004),
A. υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι ο δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς που εγκρι΄θηκε στις 25 Ιουνι΄ου 2002 και ο Κανονισµο΄ς
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που τροποποιη΄θηκε στις 23 Οκτωβρι΄ου 2002 ισχυ΄ουν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 ο΄σον αφορα΄ τους διαδικαστικου΄ς κανο΄νες που διε΄πουν τη διαδικασι΄α χορη΄γησης απαλλαγη΄ς,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι διατα΄ξεις ουσιαστικου΄ δικαι΄ου του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 και ο Κανονισµο΄ς του Κοινοβουλι΄ου που ΄σχυαν
ι
το 2002 εξακολουθου΄ν να ρυθµι΄ζουν την
΄ ν παραγο΄ντων για το 2002,
ευθυ΄νη των δηµοσιονοµικω

Γ.

υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι ο Κανονισµο΄ς του Κοινοβουλι΄ου τροποποιη΄θηκε στις 23 Οκτωβρι΄ου 2002 και προβλε΄πει
πλε΄ον ο΄τι η απαλλαγη΄ χορηγει΄ται στον Προ΄εδρο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και ο΄χι στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α,

∆.

΄ ς αφορα΄ ουσιαλαµβα΄νοντας, ωστο΄σο, υπο΄ψη ο΄τι η τροποποι΄ηση δεν µπορει΄ να εφαρµοστει΄ αναδροµικα΄ καθω
στικη΄ς φυ΄σης δια΄ταξη που διε΄πει την ευθυ΄νη και ο΄τι και για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, εποµε΄νως, η απαλλαγη΄ πρε΄πει να χορηγηθει΄ στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α,

1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τα ποσα΄ µε τα οποι΄α ΄εκλεισαν οι λογαριασµοι΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για
το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002, συγκεκριµε΄να:
(σε ευρω΄)
΄ σεις που µεταφε΄ρθηκαν απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001
Πιστω
΄ σεις για το οικονοΠιστω
µικο΄ ΄ετος 2002

Άρθρο 7, παρα΄γραφος 1,
στοιχει΄ο β), του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄

Άρθρο 7, παρα΄γραφος 1,
στοιχει΄ο α), του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (1)

(2) 992 310 000

136 621 422



΄ σεις
Αναληφθει΄σες υποχρεω

977 212 022





Καταβληθει΄σες πληρωµε΄ς

876 911 049

126 254 342



΄ σεων
Χρησιµοποι΄ηση των πιστω

∆ιαθε΄σιµες πιστω΄σεις

΄ σεις που µεταφε΄ρθηκαν στο 2003
Πιστω
 α΄ρθρο 9, παρα΄γραφοι 1 & 4,
του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄

100 300 973

 α΄ρθρο 9, παρα΄γραφοι 2α & 5,
του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄

3 302 900





11 795 078

10 367 080



Ακυρωθει΄σες πιστω΄σεις

Ισολογισµο΄ς της 31ης ∆εκεµβρι΄ου 2002: 1 403 669 148
(1)
(2)

∆ηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977.
Περιλαµβανοµε΄νου του συµπληρωµατικου΄ και του τροποποιητικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 1/2002 και 6/2002.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) PE 265.492/ΠΡΟΕ∆Ρ./τελ.
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΄
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου
2.
συγχαι΄ρει τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α για την αποτελεσµατικη΄ χρησιµοποι΄ηση των πιστω΄σεων του προϋπολογισµου΄ που διατι΄θενται απο΄ το Κοινοβου΄λιο· εκφρα΄ζει τις ευχαριστι΄ες του στο προσωπικο΄ του Κοινοβουλι΄ου για τη
στη΄ριξη που παρει΄χε στους βουλευτε΄ς κατα΄ την κοινοβουλευτικη΄ περι΄οδο 1999-2004·
΄ νει ο΄τι οι κυ΄ριες αλλαγε΄ς στις πιστω΄σεις στον προϋπολογισµο΄ του 2002 ο΄πως αρχικα΄ εγκρι΄θηκαν
3.
σηµειω
αφορου΄σαν:


τη Συνε΄λευση για το µε΄λλον της Ευρω΄πης, για τη χρηµατοδο΄τηση της οποι΄ας απαιτη΄θηκε συµπληρωµατικο΄ς
και τροποποιητικο΄ς προϋπολογισµο΄ς (αριθ. 1), µε τον οποι΄ο προστε΄θηκε γραµµη΄ στο τµη΄µα Ι του προϋπολογισµου΄ (Κοινοβου΄λιο) (α΄ρθρο 372), και µεταφορα΄ 1 εκατοµµυρι΄ου ευρω΄ απο΄ το κεφα΄λαιο 101·



τις προετοιµασι΄ες ενο΄ψει της διευ΄ρυνσης, περιλαµβανοµε΄νης αρχικη΄ς ιδιαι΄τερης επιβα΄ρυνσης, ενω΄ κατο΄πιν της
δηµοσι΄ευσης συµπληρωµατικου΄ και τροποποιητικου΄ προϋπολογισµου΄, η Επιτροπη΄ µπο΄ρεσε να χρησιµο΄ σεις του 2002 για την κα΄λυψη δαπανω
΄ ν που αρχικα΄ προβλε΄πονταν για το 2003 και αντι΄στοιχο
ποιη΄σει πιστω
ποσο΄ προστε΄θηκε στον προϋπολογισµο΄ του Κοινοβουλι΄ου για το 2003·

΄ νει ο΄τι το 2002 τα ΄εσοδα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ανη΄λθαν σε 67 256 006 ευρω΄ (2001:
4.
σηµειω
68 415 805 ευρω΄)·
5.
λαµβα΄νει υπο΄ψη το σηµει΄ωµα που διαβι΄βασε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στις 17 Νοεµβρι΄ου 2003, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 39, παρα΄γραφος 3, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, για την αξιολο΄γηση των τεσσα΄ρων αρνη΄σεων
θεω΄ρησης το 2002·
΄ θηκε στο τµη΄µα της ετη΄σιας ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄
6.
εφιστα΄ την προσοχη΄ στη συνολικη΄ γνω΄µη που διατυπω
Συνεδρι΄ου για το 2002 σχετικα΄ µε τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες (σηµει΄ο 9.14) ο΄σον αφορα΄ τα αποτελε΄σµατα του
ελε΄γχου του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου επι΄ δει΄γµατος πρα΄ξεων του οικονοµικου΄ ΄ετους 2002, συ΄µφωνα µε την
΄ δη σφα΄λοποι΄α πε΄ρα απο΄ συγκεκριµε΄να ευρη΄µατα που αναλυ΄ονται στην ετη΄σια ΄εκθεση, δεν επισηµα΄νθηκαν ουσιω
µατα στο δει΄γµα πρα΄ξεων που ελε΄γχθηκε·
΄ν
7.
συνεχι΄ζει να υποστηρι΄ζει την α΄ποψη ο΄τι η ικανο΄τητα εντοπισµου΄ και διο΄ρθωσης σφαλµα΄των των υπηρεσιω
΄ ν εντοπισµου΄ σφαλµα΄των που µε΄χρι του΄δε
των διατακτω΄ν πρε΄πει να φθα΄σει τουλα΄χιστον στο επι΄πεδο των υπηρεσιω
παρει΄χε ο δηµοσιονοµικο΄ς ελεγκτη΄ς·
΄ν
Παρουσι΄αση και περιεχο΄µενο των λογαριασµω
8.
επικροτει΄ τη βελτιωµε΄νη παρουσι΄αση της ανα΄λυσης της διαχει΄ρισης του προϋπολογισµου΄ που συνοδευ΄ει
τους λογαριασµου΄ς ο΄πως ζητη΄θηκε σε προηγου΄µενες ετη΄σιες εκθε΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου·
9.
επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα που απηυ΄θυνε στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α παρα΄γραφος 16 του ψηφι΄σµατος για τη
χορη΄γηση απαλλαγη΄ς του 2001, της 8ης Απριλι΄ου 2003 (1) για την εκπο΄νηση ΄εκθεσης σχετικα΄ µε τη σκοπιµο΄΄ ν του Κοινοβουλι΄ου παρα΄λληλα µε την ανα΄λυση της διαχει΄ρισης του
τητα της δηµοσι΄ευσης των λογαριασµω
προϋπολογισµου΄ στην ιστοθε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
΄ νει την απα΄ντηση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α στο ερω΄τηµα 37 του ερωτηµατολογι΄ου για τη χορη΄γηση
10. σηµειω
απαλλαγη΄ς για το 2002 (PE 338.137) ο΄τι «οι τυπικε΄ς διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης και ελε΄γχου στο εσωτερικο΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ΄εως τα τε΄λη του 2002 (συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ αγορω΄ν και συµβα΄σεων, δηµοσιονοµικο΄ς ΄ελεγχος, νοµικη΄ υπηρεσι΄α) και η σηµασι΄α που αποδι΄δεται στη χρηστη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση το΄σο απο΄
τη διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου ο΄σο και απο΄ τις αρχε΄ς ελε΄γχου του καθιστου΄ν εξαιρετικα΄ απι΄θανη την περι΄πτωση
να επαναληφθου΄ν στη διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου καταστα΄σεις παρο΄µοιες µε αυτε΄ς που αποκαλυ΄φθηκαν στη
΄ ν Κοινοτη΄των»·
Στατιστικη΄ Υπηρεσι΄α των Ευρωπαϊκω
∆ιαχει΄ριση
11. υπενθυµι΄ζει τη δη΄λωση που περιε΄χεται στην παρα΄γραφο 3 του προαναφερθε΄ντος ψηφι΄σµατος για τη
χορη΄γηση απαλλαγη΄ς για το 2001, ο΄τι η διαδικασι΄α χορη΄γησης απαλλαγη΄ς δεν πρε΄πει να καλυ΄πτει µο΄νο τις
δραστηριο΄τητες διαχει΄ρισης του Γενικου΄ Γραµµατε΄α και της ∆ιοι΄κησης του Κοινοβουλι΄ου, αλλα΄ και τις αποφα΄σεις
των οργα΄νων του, δηλαδη΄, του Προε΄δρου, του Προεδρει΄ου και της ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων·
΄ νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 93α, πρω΄τη περι΄πτωση, του Κανονισµου΄, στο µε΄λλον η απαλλαγη΄ θα
12. σηµειω
χορηγει΄ται στον Προ΄εδρο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και ο΄χι στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α·
(1) ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 62.
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13. πιστευ΄ει ο΄τι στο πλαι΄σιο των εν εξελι΄ξει συζητη΄σεων για την εταιρικη΄ και θεσµικη΄ διακυβε΄ρνηση, υπα΄ρχουν
΄ ν, ο΄σον
πειστικα΄ επιχειρη΄µατα υπε΄ρ της ενι΄σχυσης της υποχρε΄ωσης λογοδοσι΄ας ο΄χι µο΄νο σε επι΄πεδο διατακτω
΄ σεων και την εκταµι΄ευση των πιστω
΄ σεων του προϋπολογισµου΄, αλλα΄ και σε επι΄πεδο
αφορα΄ την ανα΄ληψη υποχρεω
΄ ν αρχω
΄ ν ο΄ταν λαµβα΄νουν αποφα΄σεις µε σηµαντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες·
πολιτικω
14. επισηµαι΄νει ο΄τι βα΄σει του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ ο διατα΄κτης υπε΄χει πειθαρχικη΄ ευθυ΄νη και ευθυ΄νη
χρηµατικη΄ς αποζηµι΄ωσης για ενε΄ργειες η΄ παραλει΄ψεις στο πλαι΄σιο των καθηκο΄ντων του (α΄ρθρο 65, παρα΄γραφος
΄ νει ακο΄µη ο΄τι ο κατ’ ανα΄θεση διατα΄κτης πρε΄πει στο µε΄λλον να αναφε΄ρεται στο θεσµικο΄ ο΄ργανο υπο2)· σηµειω
βα΄λλοντας ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των (α΄ρθρο 60, παρα΄γραφος 7)·
΄ νει ο΄τι συ΄µφωνα µε τον κατα΄λογο των αρµοδιοτη΄των τους (1) ορισµε΄να µε΄λη του Προεδρει΄ου επι15. σηµειω
΄
΄
βλεπουν πλεον συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς δραστηριοτη΄των της ∆ιοι΄κησης και µπορου΄ν να συµµετε΄χουν υπο΄ αυτη΄
τους την ιδιο΄τητα σε διαπραγµατευ΄σεις µε τρι΄τους και να δεσµευ΄ουν µε τις πρα΄ξεις τους το θεσµικο΄ ο΄ργανο
΄ σεις, ενδεχοµε΄νως µε
(βα΄σει εντολη΄ς του Προεδρει΄ου) δηµιουργω΄ντας νοµικε΄ς και/η΄ δηµοσιονοµικε΄ς υποχρεω
σηµαντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες·
΄ νει ο΄τι δεν υπα΄ρχει επι΄ του παρο΄ντος ορισµο΄ς της ακριβου΄ς πρακτικη΄ς σηµασι΄ας της πολιτικη΄ς
16. σηµειω
΄ ν και της λη΄ψης αποφα΄σεων µε σηµαευθυ΄νης των οργα΄νων του Κοινοβουλι΄ου στο πλαι΄σιο της α΄σκησης εξουσιω
ντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς συνε΄πειες· αναθε΄τει στην αρµο΄δια επιτροπη΄ του και στο Προεδρει΄ο να εξετα΄σουν το εν
λο΄γω ζη΄τηµα και να υποβα΄λουν συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις·
17. ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και υποχρε΄ωση λογοδοσι΄ας, στις
προτα΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται:


ετη΄σια οικονοµικη΄ επισκο΄πηση απο΄ τον Προ΄εδρο εξ ονο΄µατος του Προεδρει΄ου (κατ’ αναλογι΄α προς την
΄εκθεση διοικητικου΄ συµβουλι΄ου µιας εταιρει΄ας προς τους µετο΄χους της) στην οποι΄α θα αναφε΄ρονται και θα
΄ ς και οι θετικε΄ς και αρνηαναλυ΄ονται τα κυριο΄τερα δηµοσιονοµικα΄ γεγονο΄τα και οι κυριο΄τερες τα΄σεις, καθω
τικε΄ς εξελι΄ξεις του υπο΄ εξε΄ταση οικονοµικου΄ ΄ετους·



΄ ν που απαιτου΄νται προκειµε΄νου η ΄εννοια της πολιτικη΄ς ευθυ΄νης για ζητη΄µατα οικονοµιεξε΄ταση των αλλαγω
κη΄ς διαχει΄ρισης να κατοχυρωθει΄ στους εσωτερικου΄ς κανονισµου΄ς του Κοινοβουλι΄ου για την εκτε΄λεση του
΄ ς της θε΄σπισης υποχρε΄ωσης των αντιπροπροϋπολογισµου΄ η΄ στον Κανονισµο΄ του, περιλαµβανοµε΄νης πιθανω
΄εδρων µε αρµοδιο΄τητες διαχει΄ρισης να υποβα΄λλουν ετη΄σια δη΄λωση·

΄θηση της απαλλαγη
΄ς για το 2001
Παρακολου
18. υπενθυµι΄ζει ο΄τι στην παρα΄γραφο 11 του ψηφι΄σµατο΄ς του για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς της 10ης Απριλι΄ου
2002 (2) σχετικα΄ µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2000, το Κοινοβου΄λιο κα΄λεσε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να διαθε΄σει
στην Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ την επιστολη΄ του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το συγκεκριµε΄νο τοµε΄α
και τις απαντη΄σεις της διοι΄κησης·
΄ νει ο΄τι αυτη΄ η απαι΄τηση ΄εγινε απολυ΄τως σεβαστη΄ στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας χορη΄γησης απαλλα19. σηµειω
γη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001·
20. θεωρει΄ ο΄τι η απουσι΄α ανα΄λογων διατα΄ξεων στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες (3) του Κοινοβουλι΄ου για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ που εγκρι΄θηκαν απο΄ το Προεδρει΄ο στις 4 ∆εκεµβρι΄ου 2002 δεν µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ ως δικαιολογι΄α για τη µη συµµο΄ρφωση της διοι΄κησης στο πλαι΄σιο της τρε΄χουσας διαδικασι΄ας χορη΄γησης
απαλλαγη΄ς µε απαι΄τηση που περιε΄χεται σε παλαιο΄τερο, αλλα΄ µε αυξηµε΄νη τυπικη΄ ισχυ΄, κει΄µενο (ψη΄φισµα του
Κοινοβουλι΄ου της 10ης Απριλι΄ου 2002)·
΄ ν τοµε΄α στην αρµο΄δια
21. θεωρει΄ ο΄τι δεν µπορει΄ να υπα΄ρξει ευ΄λογη αντι΄ρρηση στην αποκα΄λυψη επιστολω
επιτροπη΄, η΄ στον εισηγητη΄ της, σε εµπιστευτικη΄ βα΄ση, µετα΄ τη δηµοσι΄ευση της ετη΄σιας ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄
Συνεδρι΄ου·
΄ σει σαφει΄ς οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση των επιστολω
΄ ν τοµε΄α, συ΄µ22. καλει΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α να δω
φωνα µε τη διαδικασι΄α του εµπιστευτικου΄, στην αρµο΄δια επιτροπη΄, στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας χορη΄γησης της
απαλλαγη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003·
(1) PE 315.557/ΠΡΟΕ∆Ρ./τελ.  βλε΄πε ιστοθε΄ση του ΕΚ: Τα ο΄ργανα του Κοινοβουλι΄ου/Προεδρει΄ο/συ΄νθεση.
(2) ΕΕ L 158 της 17.6.2002, σ. 43.
(3) PE 324.692/ΠΡΟΕ∆Ρ./τελ., βλε΄πε ιστοθε΄ση της Γ∆8.
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΄ του τροποποιηθε΄ντος δηµοσιονοµικου
΄ κανονισµου
΄
Εφαρµογη
23. αναγνωρι΄ζει το επι΄τευγµα της διοι΄κησης, η οποι΄α ολοκλη΄ρωσε τις απαραι΄τητες διαδικασι΄ες για να τεθει΄ σε
ισχυ΄ ο νε΄ος δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς στο συ΄ντοµο χρονικο΄ δια΄στηµα που µεσολα΄βησε απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εγκριση΄ς του (25 Ιουνι΄ου 2002) ΄εως την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος (1 Ιανουαρι΄ου 2003)· υπενθυµι΄ζει, ωστο΄σο,
ο΄τι θα η΄ταν σκο΄πιµο να αναλυθου΄ν σε βα΄θος οι συνε΄πειες που θα µπορου΄σε να ΄εχει η θε΄ση σε ισχυ΄ των κανο΄νων
΄ στε να µην επαναληφθου΄ν τα φαινο΄µενα δυσλειτουργι΄ας που
εφαρµογη΄ς του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, ω
παρατηρη΄θηκαν το 2003· στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα «info-points Europe» αποτελου΄ν παρα΄δειγµα ΄ελλειψης προνοητικο΄τητας·
΄ νει ο΄τι συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 8, των εσωτερικω΄ν κανο΄νων (1) για την εφαρµογη΄
24. α) σηµειω
του τροποποιηθε΄ντος δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, που εγκρι΄θηκαν απο΄ το Προεδρει΄ο στις 4 ∆εκεµβρι΄ου
2002, οι δραστηριο΄τητες του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ δεν καλυ΄πτουν τους ο΄ρους υπο΄ τους οποι΄ους χρησιµοποιου΄νται οι πιστω΄σεις της γραµµη΄ς 3701, «Έξοδα γραµµατει΄ας, τρε΄χουσες διοικητικε΄ς δαπα΄νες και δαπα΄νες
΄ ν οµα΄δων και των µη
που συνδε΄ονται µε τις πολιτικε΄ς και τις ενηµερωτικε΄ς δραστηριο΄τητες των πολιτικω
εγγεγραµµε΄νων βουλευτω΄ν»·
β)

΄ νει περαιτε΄ρω ο΄τι το αναθεωρηµε΄νο κει΄µενο των κανο΄νων που διε΄πουν τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω
΄σηµειω
σεων που καταχωρου΄νται στη γραµµη΄ 3701, το οποι΄ο εγκρι΄θηκε απο΄ το Προεδρει΄ο στις 30 Ιουνι΄ου 2003
αποµακρυ΄νεται σε αρκετα΄ σηµει΄α απο΄ τις διατα΄ξεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄· θεωρει΄ ο΄τι οιαδη΄ποτε
΄ νεται σε σοβαρου΄ς
παρε΄κκλιση απο΄ τις γενικε΄ς διατα΄ξεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ πρε΄πει να θεµελιω
νοµικου΄ς και πρακτικου΄ς λο΄γους·

γ)

΄ ν Γραµµατε΄ων των πολιτικω
΄ ν οµα΄δων της 4ης Φεβρουαρι΄ου 2004 στην
επιδοκιµα΄ζει την ΄εκθεση των Γενικω
΄ σεων που
οποι΄α προτει΄νουν ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις στους κανο΄νες που διε΄πουν τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω
εγγρα΄φονται στη γραµµη΄ 3701· πιστευ΄ει ο΄τι οι τροποποιη΄σεις αυτε΄ς συνιστου΄ν σηµαντικο΄ βη΄µα προς τη
σωστη΄ κατευ΄θυνση·

δ)

΄ ν του Κοινοκαλει΄ το Προεδρει΄ο να µεριµνη΄σει για την πληρε΄στερη συµµο΄ρφωση των εσωτερικω΄ν κανονισµω
΄ σεων που καταχωρου΄νται στη γραµµη΄
βουλι΄ου και των κανο΄νων που διε΄πουν τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω
3701 µε τις διατα΄ξεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ και των κανο΄νων εφαρµογη΄ς, µε βα΄ση τις προτα΄σεις
που υπε΄βαλαν οι Γενικοι΄ Γραµµατει΄ς·

ε)

΄ ν οµα΄δων να υποβα΄λουν νε΄α ΄εκθεση, ΄εως την 1η Ιουλι΄ου
ζητει΄ απο΄ τους Γενικου΄ς Γραµµατει΄ς των πολιτικω
΄ ν µεταξυ΄ του δηµοσιονο2004, µε προτα΄σεις για τον δε΄οντα τρο΄πο αντιµετω΄πισης των υπολοι΄πων διαφορω
µικου΄ κανονισµου΄ και των εσωτερικω΄ν κανο΄νων του Κοινοβουλι΄ου και να συµπεριλα΄βουν, αν χρειασθει΄,
΄ ς θα µπορου΄σαν να τροποποιηθου΄ν ο δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς και/η΄ οι κανο΄νες
συ΄σταση σχετικα΄ µε το πω
΄ ς των πολιτικω
΄ ν οµα΄δων·
εφαρµογη΄ς για να ληφθει΄ υπο΄ψη το ειδικο΄ καθεστω

στ) υπογραµµι΄ζει ειδικο΄τερα την ανα΄γκη, συ΄µφωνα µε τις υποδει΄ξεις του ∆ικαστηρι΄ου, οι σχετικε΄ς διατα΄ξεις που
αφορου΄ν τη γραµµη΄ 3701 να εφαρµοσθου΄ν κατ’ αυστηρη΄ αναλογι΄α στους µη εγγεγραµµε΄νους βουλευτε΄ς,
προκειµε΄νου να αποτραπει΄ οιαδη΄ποτε δια΄κριση στη χρησιµοποι΄ηση των κεφαλαι΄ων αυτω΄ν·
΄ νει ο΄τι το προ΄γραµµα εργασι΄ας του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ για το 2003 περιλα΄µβανε ΄ελεγχο του
25. σηµειω
πλαισι΄ου εσωτερικου΄ ελε΄γχου του Κοινοβουλι΄ου, κυ΄ριος στο΄χος του οποι΄ου η΄ταν η εκ νε΄ου αξιολο΄γηση του
επιπε΄δου γενικη΄ς συµµο΄ρφωσης µε τα ελα΄χιστα προ΄τυπα εσωτερικου΄ ελε΄γχου του θεσµικου΄ οργα΄νου· επισηµαι΄νει
ο΄τι η αρµο΄δια επιτροπη΄ του θα ενηµερωθει΄ για τα αποτελε΄σµατα του ελε΄γχου ο΄ταν δηµοσιευθει΄ η ετη΄σια ΄εκθεση
του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄·
΄ νει ο΄τι η υπηρεσι΄α εσωτερικου΄ ελε΄γχου διεξα΄γει ΄ελεγχο της διαδικασι΄ας προµηθειω΄ν, στο πλαι΄σιο
26. σηµειω
του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, τα πορι΄σµατα του οποι΄ου αναµε΄νονται κατα΄ το πρω΄το εξα΄µηνο του 2004·
΄ σει την αρµο΄δια επιτροπη΄ για τα πορι΄σµατα
εµµε΄νει στην α΄ποψη΄ του ο΄τι ο Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας πρε΄πει να ενηµερω
και για τις ενε΄ργειες παρακολου΄θησης που θα αποφασι΄σει µο΄λις ολοκληρωθου΄ν οι διαδικασι΄ες που περιγρα΄φονται
στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες·
27. χαιρετι΄ζει τη δε΄σµευση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α (2) να παρε΄χει στο µε΄λλον στην Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του
Προϋπολογισµου΄, κατο΄πιν αιτη΄µατος, αντι΄γραφα των ετη΄σιων εκθε΄σεων δραστηριο΄τητας που συντα΄σσουν κατ’
ανα΄θεση οι διατα΄κτες συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 60, παρα΄γραφος 7, του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄·
Προσωπικο΄ και διοι΄κηση
28. ζητει΄ απο΄ το Προεδρει΄ο να διασφαλι΄σει ο΄τι ο΄λοι οι διορισµοι΄ σε θε΄σεις κατηγορι΄ας Α1 και Α2 θα γι΄νονται
σε συνθη΄κες πλη΄ρους διαφα΄νειας και ανταγωνισµου΄ και ο΄τι στις διαδικασι΄ες επιλογη΄ς θα παρι΄στανται εκτο΄ς απο΄
΄ ν επιλογη΄ς, µε καθεστω
΄ ς παρατηρητη΄, εκπρο΄σωποι της επιτροπη΄ς προσωπικου΄·
τα µε΄λη των επιτροπω
(1) PE 324.692/ΠΡΟΕ∆Ρ./τελ., βλ. ιστοθε΄ση της Γ∆8.
(2) Πηγη΄: Απα΄ντηση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α στην παρα΄γραφο 5 του ψηφι΄σµατος του ΕΚ της 8.4.2003.
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29. υπενθυµι΄ζει ο΄τι στην παρα΄γραφο 28 του ψηφι΄σµατος σχετικα΄ µε την χορη΄γηση απαλλαγη΄ς για το 2001
ει΄χε ζητη΄σει να υποβληθου΄ν προτα΄σεις, πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2003, για να βελτιωθει΄ η κατα΄σταση που
΄ ην υπα΄λληλοι LA οι οποι΄οι ει΄χαν επιτυ΄χει σε εσωτερικο΄ διαγωνισµο΄ και µεταπηδη΄σει σε θε΄ση της
υφι΄στανται πρω
κατηγορι΄ας Α πριν απο΄ την καθιε΄ρωση του «decloisonnement», τοποθετου΄µενοι, κατα΄ συνε΄πεια, στον αρχικο΄
βαθµο΄ (Α7) της κατηγορι΄ας Α, ανεξαρτη΄τως της αρχαιο΄τητα΄ς τους στην κατηγορι΄α LA· επισηµαι΄νει ο΄τι ο Γενικο΄ς
Γραµµατε΄ας, στην απα΄ντηση΄ του της 18ης Φεβρουαρι΄ου 2004, αναγνωρι΄ζει ο΄τι οι εν λο΄γω LA υπα΄λληλοι «υφι΄στανται δυσµενη΄ δια΄κριση σε συ΄γκριση µε α΄λλους υπαλλη΄λους LA που επωφελου΄νται απο΄ το decloisonnement»·
΄ ς, το Γενικο΄ Γραµµατε΄α, προκειµε΄νου να τηρει΄ται η αρχη΄ της κατα΄ργησης των διακρι΄σεων µεταξυ΄
καλει΄, συνεπω
των υπαλλη΄λων, να υποβα΄λλει συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις µε στο΄χο την αντιστα΄θµιση του «µικρου΄ αριθµου΄» υπαλλη΄λων LA οι οποι΄οι λο΄γω της πρωτοβουλι΄ας και της ενεργητικο΄τητα΄ς τους ΄εχουν, κατα΄ παρα΄δοξο τρο΄πο, τεθει΄ σε
ιδιαι΄τερα δυσµενη΄ θε΄ση·
30. χαιρετι΄ζει την πρακτικη΄ που υιοθε΄τησαν αρκετα΄ τµη΄µατα της ∆ιευ΄θυνσης Μετα΄φρασης, να διαιρου΄νται τα
΄ ν επιτροπω
΄ ν·
τµη΄µατα σε εξειδικευµε΄νες οµα΄δες που αντιστοιχου΄ν στους ο΄ρους αναφορα΄ς των κοινοβουλευτικω
΄ νει ο΄τι αυτο΄ το συ΄στηµα συνε΄βαλε στην αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας· καλει΄ τη διοι΄κηση του Κοινοβουσηµειω
λι΄ου να εξετα΄σει εα΄ν το εν λο΄γω συ΄στηµα µπορει΄ να επεκταθει΄ σε ο΄λα τα τµη΄µατα της υπηρεσι΄ας µετα΄φρασης·
΄ ν της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 2001 τα µε΄τρα ασφα΄31. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ως συνε΄πεια των τροµοκρατικω΄ν ενεργειω
λειας στο Κοινοβου΄λιο ΄εγιναν πολυ΄ αυστηρο΄τερα· καλει΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α, µε δεδοµε΄να τα προ΄σφατα γεγονο΄τα και την τρε΄χουσα διεθνη΄ κατα΄σταση απο΄ την α΄ποψη της ασφα΄λειας, να προβει΄ σε αναθεω΄ρηση και εκσυγ΄ κοντας την προ΄βλεψη των ενδεχο΄µενων κινδυ΄νων, εκπονω
΄ ντας σχε΄δια
χρονισµο΄ των µε΄τρων ασφα΄λειας, επιδιω
΄εκτακτης ανα΄γκης, αναζητω΄ντας εξειδικευµε΄νες συµβουλευτικε΄ς υπηρεσι΄ες και εξασφαλι΄ζοντας ο΄τι οι εγκαταστα΄σεις του Κοινοβουλι΄ου φυλα΄σσονται απο΄ κατα΄λληλα εκπαιδευµε΄νο προσωπικο΄·

΄ ν οµα
΄ δων
Λογαριασµοι΄ των πολιτικω
32. επισηµαι΄νει ο΄τι οι πολιτικε΄ς οµα΄δες απα΄ντησαν µο΄νον εν µε΄ρει στο ερωτηµατολο΄γιο που υπε΄βαλε η Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄ στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας χορη΄γησης της απαλλαγη΄ς για το 2002·
΄ ν οµα΄δων δηµοσιευ΄ονται πλε΄ον στην ιστο33. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι οι ετη΄σιοι λογαριασµοι΄ των πολιτικω
θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου· εκφρα΄ζει, ωστο΄σο, τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι δεν ΄εχουν γι΄νει ενε΄ργειες για τη
συµµο΄ρφωση µε το αι΄τηµα που περιε΄χεται στην παρα΄γραφο 80, στοιχει΄ο δ), του ψηφι΄σµατος του Κοινοβουλι΄ου
της 8ης Απριλι΄ου 2003, να δηµοσιευ΄ονται στην ιστοθε΄ση του Κοινοβουλι΄ου και οι εσωτερικοι΄ κανο΄νες των
΄ ν οµα΄δων για τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω
΄ σεων της γραµµη΄ς 3701 του προϋπολογισµου΄·
πολιτικω
34. θεωρει΄ απαραι΄τητο, προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν πιθανε΄ς συγκρου΄σεις συµφερο΄ντων, να µην παρε΄χει
συναφει΄ς υπηρεσι΄ες η ΄δια
ι υπηρεσι΄α ελε΄γχου·
΄ν
35. καλει΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να εξετα΄σει την προ΄ταση για την εκ περιτροπη΄ς προ΄σληψη των ελεγκτικω
εταιρειω΄ν (η΄ τουλα΄χιστον του αρµοδι΄ου για τον ΄ελεγχο της οµα΄δας που απασχολει΄ται στην ελεγκτικη΄ εταιρει΄α) σε
πενταετη΄ βα΄ση·
36. υπενθυµι΄ζει την παρα΄γραφο 85 του ψηφι΄σµατο΄ς του της 8ης Απριλι΄ου 2003 µε την οποι΄α αναθε΄τει στην
΄ νει τµη΄µα της ετη΄σιας ΄εκθεση΄ς της για τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς στους
αρµο΄δια επιτροπη΄ να συνεχι΄σει να αφιερω
΄ ν οµα΄δων και των µη εγγεγραµµε΄νων βουλευτω΄ν µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση σε τυχο΄ν συγκελογαριασµου΄ς των πολιτικω
κριµε΄νες παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου στο πλαι΄σιο της χορη΄γησης απαλλαγη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος
2002·
37. επισηµαι΄νει ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου για το 2002 περιε΄χει ενο΄τητα που εξετα΄ζει τις
΄ν
ενε΄ργειες παρακολου΄θησης της ειδικη΄ς ΄εκθεση΄ς του αριθ. 13/2000 (1) σχετικα΄ µε τις δαπα΄νες των πολιτικω
οµα΄δων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
΄ νει ο΄τι το 2002 οι πιστω
΄ σεις που καταχωρη΄θηκαν στη γραµµη΄ 3701 του προϋπολογισµου΄ κατα38. σηµειω
νεµη΄θηκαν συ΄µφωνα µε την απο΄φαση του Προεδρει΄ου της 4ης Φεβρουαρι΄ου 2002 ως εξη΄ς:
Συ΄νολο διαθε΄σιµων πιστω΄σεων
Μη εγγεγραµµε΄νοι βουλευτε΄ς (33):
Ποσο΄ διαθε΄σιµο για τις οµα΄δες:
(1) 1 ΕΕ C 181 της 28.6.2000, σ. 1.

΄
34 988 000 ευρω
΄
1 154 604 ευρω
΄
33 833 396 ευρω
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Οµα΄δα

Αριθµο΄ς
΄ν
µελω

΄ σεων
Συ΄νολο πιστω
01/01/2002

΄ σεις
Πιστω
µεταφερθει΄σες
απο΄ το 2001 (1)

∆απα΄νες 2002 (1)

Ποσοστο΄
χρησιµοποι΄ησης %

Μεταφερο΄µενες
στο 2003 (1)

ΕΛΚ
ΕΣΚ
ΦΙΛ
ΠΡΣ
ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
ΕΕΕ
Ε∆∆

232
179
53
45
44
22
18

12 922 519
10 067 849
3 042 382
2 656 812
2 684 778
1 328 517
1 130 539

7 234 352
7 592 863
1 292 952
2 313 851
1 923 255
1 034 056
717 208

15 870 767
13 575 568
3 334 600
4 105 303
3 650 792
2 009 402
1 456 489

122,82
134,84
110,44
155,20
135,37
151,25
128,83

4 775 841
4 573 736
1 079 435
952 607
1 081 653
383 067
465 517

ΣΥΝΟΛΟ

593

33 833 396

22 108 537

44 002 921

130,06

13 311 856

()
1

΄ ν οµα΄δων, προσαρµογω΄ν και επιστροφω΄ν στη δια΄ρκεια του ΄ετους (πηγη΄: Γ∆ 8).
Περιλαµβανοµε΄νων ΄διων
ι
πο΄ρων των πολιτικω

΄ ν (1) για τη γραµµη΄ 3701 του προϋπολογισµου΄ επιτρε΄πει
39. υπενθυµι΄ζει ο΄τι το α΄ρθρο 2.1.6 των κανονισµω
στις οµα΄δες και στους µη εγγεγραµµε΄νους βουλευτε΄ς να µεταφε΄ρουν ΄ενα µε΄γιστο ποσοστο΄ 50 % των ετη΄σιων
΄ νει ο΄τι καµι΄α πολιτικη΄
πιστω΄σεων που ελη΄φθησαν απο΄ τον προϋπολογισµο΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου· σηµειω
΄ σεων απο΄ το 2002 στο 2003 (2)·
οµα΄δα δεν υπερε΄βη το ο΄ριο του 50 % των προς µεταφορα΄ πιστω
΄ νει την ακο΄λουθη παρατη΄ρηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σε σχε΄ση µε τους λογαριασµου΄ς των
40. σηµειω
΄ ν οµα΄δων για το 2002 (ετη΄σια ΄εκθεση, παρα΄γραφος 9.29 κ.ε.):
πολιτικω


χρησιµοποιου΄νται το΄σο η λογιστικη΄ ταµει΄ου ο΄σο και η λογιστικη΄ σε δεδουλευµε΄νη βα΄ση (η΄, ορισµε΄νες φορε΄ς,
συνδυασµο΄ς και των δυ΄ο), ανα΄λογα µε την εµπλεκο΄µενη πολιτικη΄ οµα΄δα, γεγονο΄ς που καθιστα΄ τη συ΄γκριση
δυσχερη΄·



οι οικονοµικε΄ς καταστα΄σεις δεν παρε΄χουν λεπτοµερη΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις αποκεντρωµε΄νες δαπα΄νες, τα
οποι΄α απαιτει΄ το λογιστικο΄ σχε΄διο·



΄ θηκε σχετικα΄ µε την παρουσι΄αση πληροφοριω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τα πα΄για στοιχει΄α
σηµαντικη΄ προ΄οδος σηµειω
ενεργητικου΄, το΄σο στα λογιστικα΄ µητρω΄α των οµα΄δων ο΄σο και στο συ΄στηµα απογραφη΄ς του ΄διου
ι
του
Κοινοβουλι΄ου·



΄ ν των οµα΄δων, το περιεχο΄µενο των δηλω
΄ σεων ελε΄γχου
ο΄σον αφορα΄ τον εξωτερικο΄ ΄ελεγχο των λογαριασµω
΄ ν που πιστοποιη΄θηκαν (απο΄ πε΄ντε διαφορετικε΄ς εταιρει΄ες)·
ποι΄κιλλε για τις επτα΄ σειρε΄ς λογαριασµω

41. συµµερι΄ζεται την α΄ποψη ο΄τι η ενηµερωτικη΄ αξι΄α των ετη΄σιων εκθε΄σεων των οµα΄δων για τη χρησιµοποι΄ηση
των πιστω΄σεων εξακολουθει΄ να ει΄ναι περιορισµε΄νη, λο΄γω του ο΄τι οι κανονισµοι΄ δεν απαιτου΄ν επιπλε΄ον τη δηµο΄ ν καταστα΄σεων, την παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν σχετικα΄ µε τους στο΄χους, το ει΄δος και το κο΄στος
σι΄ευση των οικονοµικω
των κυ΄ριων χρηµατοδοτηθεισω΄ν δραστηριοτη΄των·
42. αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υποβα΄λει ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη σκοπιµο΄τητα της καθιε΄ρωσης ενο΄ς
προτυ΄που ΄εκθεσης που θα ορι΄ζει τα ζητη΄µατα που πρε΄πει να καλυ΄πτονται το΄σο
i)

στην ανα΄λυση της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης που επισυνα΄πτεται στους λογαριασµου΄ς των οµα΄δων ο΄σο και

ii)

΄ ν ελεγκτω΄ν·
στις γνωµοδοτη΄σεις των εξωτερικω

43. αναθε΄τει στους αρµο΄διους φορει΄ς στο πλαι΄σιο τυχο΄ν µελλοντικη΄ς επανεξε΄τασης των κανο΄νων που διε΄πουν
΄ ν εκθε΄σεων
τη γραµµη΄ 3701 του προϋπολογισµου΄ να θεραπευ΄σουν την απουσι΄α υποχρε΄ωσης υποβολη΄ς συνολικω
σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω΄σεων·
44. συµφωνει΄ ο΄τι εα΄ν δεν αποκτη΄σουν οι πολιτικε΄ς οµα΄δες διακριτη΄ νοµικη΄ προσωπικο΄τητα και ΄εως ο΄του
αποκτη΄σουν, τα ποσα΄ των πιστω΄σεων που µεταφε΄ρονται απο΄ πολιτικε΄ς οµα΄δες πρε΄πει να καταχωρου΄νται στο
σκε΄λος του ενεργητικου΄ του ισολογισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
΄ ν αντιπροσωπειω
΄ ν αντιπροσωπευ΄ουν το η΄µισυ του συνο΄λου των δαπα΄ νει ο΄τι οι δαπα΄νες των εθνικω
45. σηµειω
νω΄ν και ο΄τι η συµµο΄ρφωση µε συγκεκριµε΄νες διατα΄ξεις απαιτει΄ επι΄ το΄που επαληθευ΄σεις πε΄ραν των ελε΄γχων στις
΄ ν οµα΄δων· προτει΄νει οι διατα΄ξεις των κανο΄νων σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους να
κεντρικε΄ς εγκαταστα΄σεις των πολιτικω
τροποποιηθου΄ν προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση·
(1) Πρακτικα΄ του Προεδρει΄ου 1.2.2001.
(2) Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, Γ∆8.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ νει ο΄τι, βα΄σει του α΄ρθρου 1.6.2 των κανο΄νων (1) που διε΄πουν τη γραµµη΄ 3701 του προϋπο46. σηµειω
λογισµου΄, οι πολιτικε΄ς οµα΄δες µπορου΄ν επι΄ του παρο΄ντος να παραχωρου΄ν ποσοστο΄ ΄εως 5 % των ετη΄σιων
΄ ν τους σε πολιτικα΄ κο΄µµατα· υπενθυµι΄ζει ο΄τι συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
επιχορηγη΄σεω
΄ ν κοµµα΄των, τα πολιτικα΄ κο΄µµατα δεν µπορου΄ν να
2004/2003 (2) σχετικα΄ µε τη χρηµατοδο΄τηση των πολιτικω
΄ ν οµα΄δων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου· αναθε΄τει στους
δεχθου΄ν δωρεε΄ς απο΄ τον προϋπολογισµο΄ των πολιτικω
΄ν
αρµο΄διους φορει΄ς να λα΄βουν υπο΄ψη τους την εν λο΄γω δια΄ταξη κατα΄ την επο΄µενη αναθεω΄ρηση των σχετικω
κανο΄νων·
Μη εγγεγραµµε΄νοι βουλευτε΄ς
΄ νει ο΄τι δεν ΄εχουν υποβα΄λλει ο΄λοι οι µη εγγεγραµµε΄νοι βουλευτε΄ς στη διοι΄κηση τα απαραι΄τητα
47. σηµειω
΄εγγραφα σε σχε΄ση µε το οικονοµικο΄ ΄ετος 2002·
48. επισηµαι΄νει ο΄τι βα΄σει του α΄ρθρου 2.9.6 των κανο΄νων που ισχυ΄ουν ση΄µερα σε σχε΄ση µε τους µη εγγεγραµ΄ ν και ισολογισµο΄ για κα΄θε
µε΄νους βουλευτε΄ς (3), η διοι΄κηση υποχρεου΄ται να συντα΄σσει δη΄λωση εσο΄δων και δαπανω
΄ ν και η συνε΄πεια΄ τους προς τους κανο΄νες·
µε΄λος απο΄ τα οποι΄α θα προκυ΄πτει η κανονικο΄τητα των κανονισµω
49. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, ΄εως ο΄του θεσπιστει΄ η νε΄α αυτα΄ ρυ΄θµιση, την ευθυ΄νη για την υποβολη΄ των εκθε΄σεων και
΄ ν που προβλε΄πονται στους κανο΄νες που διε΄πουν τη γραµµη΄ 3701 του προϋπολογισµου΄ ΄εχει
των λογαριασµω
΄εκαστος µη εγγεγραµµε΄νος βουλευτη΄ς·
50. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η διοι΄κηση δεν κατο΄ρθωσε να διαβιβα΄σει τις εκθε΄σεις και τους
΄ σει ο΄λοι οι µη εγγεγραµµε΄νοι
λογαριασµου΄ς για το 2002 στην αρµο΄δια επιτροπη΄, λο΄γω του ο΄τι δεν ΄εχουν αποδω
΄ ν πιστω΄σεων το 2002·
βουλευτε΄ς πλη΄ρη λογαριασµο΄ σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των σχετικω
΄ νει ο΄τι, σε αντι΄θεση µε ο΄,τι ισχυ΄ει στην περι΄πτωση των πολιτικω
΄ ν οµα΄δων, οι λογαριασµοι΄ των µη
51. σηµειω
εγγεγραµµε΄νων βουλευτω΄ν δεν υπο΄κεινται σε εξωτερικο΄ ΄ελεγχο·
΄ ν πιστω
΄ σεων της γραµµη΄ς 3701
52. θεωρει΄ ο΄τι η χρησιµοποι΄ηση εκ µε΄ρους των µη εγγεγραµµε΄νων βουλευτω
του προϋπολογισµου΄ εµπι΄πτει στη δικαιοδοσι΄α του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ του Κοινοβουλι΄ου και ο΄τι αντι΄στοιχη
ερµηνει΄α πρε΄πει να δι΄νεται στο α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 8, των εσωτερικω΄ν κανο΄νων του Κοινοβουλι΄ου για την
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄·
΄ σεις των βουλευτω
΄ν
Αποζηµιω
΄ ς των βουλευτω΄ν, το
53. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι το Συµβου΄λιο απε΄τυχε να θεσπι΄σει καθεστω
οποι΄ο ει΄χε την υποστη΄ριξη του Κοινοβουλι΄ου και θα η΄ταν ΄ενα δι΄καιο συ΄στηµα για ο΄λους τους βουλευτε΄ς·
΄ τος των βουλευτω΄ν σε συνδυασµο΄ µε τη µεταρρυ΄θµιση του συστη΄µατος
54. θεωρει΄ ο΄τι η θε΄σπιση καθεστω
΄ ν, ο΄πως ει΄χε υποστηρι΄ξει το Κοινοβου΄λιο, θα η΄ταν ο καλυ΄τερος τρο΄πος διασφα΄λισης
αποζηµι΄ωσης των δαπανω
΄ ν· κρι΄νει ωστο΄σο ο΄τι η αποτυχι΄α του Συµβουλι΄ου να
της δι΄καιης και ισο΄τιµης µεταχει΄ρισης ο΄λων των βουλευτω
΄ ς των βουλευτω
΄ ν δεν απαλλα΄σσει το Κοινοβου΄λιο απο΄ την ευθυ΄νη της διασφα΄λισης της
εγκρι΄νει το καθεστω
χρηστη΄ς και διαφανου΄ς διαχει΄ρισης των κεφαλαι΄ων της ΕΕ·
55. υπενθυµι΄ζει την παρα΄γραφο 104 του προαναφερθε΄ντος ψηφι΄σµατος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για τη
χορη΄γηση απαλλαγη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 και τις συστα΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου ο΄τι δεν θα
΄επρεπε να υπα΄ρχει διαφορα΄ µεταξυ΄ των εξο΄δων µετακινη΄σεως που καταβα΄λλονται απο΄ το Κοινοβου΄λιο και των
΄ ν εξο΄δων ενο΄ς βουλευτη΄, ΄ενα ζη΄τηµα που αντιµετωπι΄ζεται απο΄ το Προεδρει΄ο του Κοινοβουλι΄ου, το
πραγµατικω
οποι΄ο ει΄ναι αποκλειστικα΄ αρµο΄διο να επιφε΄ρει τις ενδεδειγµε΄νες τροποποιη΄σεις·
56. ζητει΄ απο΄ το Προεδρει΄ο και το Σω΄µα των Κοσµητο΄ρων να αναθεωρη΄σουν ολο΄κληρο το συ΄στηµα των
΄ ν αποζηµιω΄σεων και τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο αυτο΄ εφαρµο΄ζεται και ελε΄γχεται, µε στο΄χο να εξασφαλιβουλευτικω
σθει΄ ΄ενα δι΄καιο και κατα΄λληλο επι΄πεδο πο΄ρων για τη γνη΄σια κοινοβουλευτικη΄ εργασι΄α, στη βα΄ση ενο΄ς διαφανου΄ς
και υπευ΄θυνου συστη΄µατος και µιας αποδοτικη΄ς και µη γραφειοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας πληρωµη΄ς·
΄ ς για τους βουλευτε΄ς, να εγκρι΄νει
57. καλει΄ το Προεδρει΄ο, ελλει΄ψει συµφωνι΄ας σε σχε΄ση µε ΄ενα κοινο΄ καθεστω
επειγο΄ντως νε΄ους κανο΄νες για την καταβολη΄ των εξο΄δων και αποζηµιω΄σεων µε βα΄ση την απο΄φαση του Προεδρει΄ου της 28ης Μαι΅ου 2003· πιστευ΄ει ο΄τι οι νε΄οι αυτοι΄ κανο΄νες θα πρε΄πει να τεθου΄ν σε ισχυ΄ κατα΄ την ΄εναρξη
της θητει΄ας του προσεχου΄ς κοινοβουλι΄ου και να προβλε΄πουν, µεταξυ΄ των α΄λλων, την επιστροφη΄ των εξο΄δων
ταξιδι΄ου στη βα΄ση των πραγµατοποιηθε΄ντων εξο΄δων·
(1) Πρακτικα΄ του Προεδρει΄ου της 1.2.2001 και της 30.6.2003.
(2) ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.
(3) Πρακτικα΄ του Προεδρει΄ου της 30.6.2003.
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C 104 E/712

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

Αποζηµιω΄σεις των γραµµατε΄ων
΄ νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε την ΄ενωση βοηθω΄ν των βουλευτω
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, το Ελεγ58. σηµειω
΄ ς των βοηθω΄ν
κτικο΄ Συνε΄δριο, τον δηµοσιονοµικο΄ ελεγκτη΄ του Κοινοβουλι΄ου και τον αρµο΄διο για το καθεστω
αντιπρο΄εδρο, κ. Onesta, οι νε΄οι κανο΄νες για την καταβολη΄ αποζηµι΄ωσης εξο΄δων γραµµατει΄ας που τε΄θηκαν σε ισχυ΄
την 1η Ιανουαρι΄ου 2001 εξακολουθου΄ν να δηµιουργου΄ν προβλη΄µατα, το΄σο απο΄ την α΄ποψη της συµµο΄ρφωσης µε
το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ και µε τη σχετικη΄ εθνικη΄ νοµοθεσι΄α (φορολογι΄α, κοινωνικη΄ ασφα΄λιση κ.λπ.), ο΄σο και
΄ ς, τις τροποποιη΄σεις των διατα΄ξεων περι΄ καταβολη΄ς αποζηλο΄γω της πολυπλοκο΄τητα΄ς τους· επιδοκιµα΄ζει, συνεπω
µι΄ωσης γραµµατει΄ας που εγκρι΄θηκαν απο΄ το Προεδρει΄ο στις 9 Φεβρουαρι΄ου 2004· ζητει΄ απο΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α να εξασφαλι΄σει την αυστηρη΄ τη΄ρηση των νε΄ων διατα΄ξεων· πιστευ΄ει, ωστο΄σο, ο΄τι η νε΄α απαι΄τηση, συ΄µφωνα µε
΄ σεις συµβα΄σεων παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ ν, τα τιµολο΄για η΄ τα δελτι΄α αµοιβω
΄ ν θα πρε΄πει να συνοτην οποι΄α σε περιπτω
΄ σεις που πιστοποιου΄ν ο΄τι το εν λο΄γω προσωπικο΄ µετε΄χει κανονικα΄ σε συ΄στηµα κοινωνικη΄ς
δευ΄ονται απο΄ δηλω
ασφα΄λισης και ο΄τι οι φορολογικε΄ς και ασφαλιστικε΄ς εισφορε΄ς καταβα΄λλονται δεο΄ντως, δεν θα πρε΄πει να περιορι΄ζονται σε συµβα΄σεις µε δια΄ρκεια ισχυ΄ος που υπερβαι΄νει τους 6 µη΄νες·
59. πιστευ΄ει ο΄τι το συντοµο΄τερο δυνατο΄ ο΄λες οι πληρωµε΄ς στους βοηθου΄ς των βουλευτω΄ν πρε΄πει να γι΄νονται
΄ ν· επισηµαι΄νει ο΄τι στο
απο΄ τη διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου, ει΄τε α΄µεσα ει΄τε µε΄σω εθνικου΄ οργανισµου΄ πληρωµω
πλαι΄σιο ενο΄ς τε΄τοιου συστη΄µατος, οι βουλευτε΄ς θα εξακολουθη΄σουν να λαµβα΄νουν τις αποφα΄σεις που αφορου΄ν
την προ΄σληψη, την απο΄λυση, τις α΄δειες και το υ΄ψος της αποζηµι΄ωσης των βοηθω΄ν, αλλα΄ η διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου θα ει΄ναι αρµο΄δια να διασφαλι΄ζει τη συµµο΄ρφωση ο΄λων των πληρωµω΄ν µε το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄
΄ νει ο΄τι συ΄µφωνα µε τη διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου (1) το κο΄στος
και µε την ισχυ΄ουσα εθνικη΄ νοµοθεσι΄α· σηµειω
΄ ανα΄ βουλευτη΄ το µη΄να·
ενο΄ς τε΄τοιου συστη΄µατος δεν θα υπερβαι΄νει τα 120 ευρω
60. θεωρει΄ ακο΄µη ο΄τι, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ διαφα΄νεια στη χρη΄ση της αποζηµι΄ω΄ σεις καλυ΄πτονται απο΄ την αποζηµι΄ωση αυτη΄
σης εξο΄δων γραµµατει΄ας, ο΄λοι οι βοηθοι΄ των οποι΄ων οι αποζηµιω
πρε΄πει να διαπιστευ΄ονται στο Κοινοβου΄λιο και, εα΄ν κριθει΄ αναγκαι΄ο, να δηµιουργηθει΄ νε΄α κατηγορι΄α υπαλλη΄λων
΄ νει ο΄τι κατα΄ συνε΄πεια τα ονο΄µατα ο΄λων των βοηθω΄ν πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στο
των βουλευτω΄ν· σηµειω
δηµο΄σιο µητρω΄ο βοηθω΄ν·
΄ σει στο Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, εντο΄ς δυ΄ο εβδοµα΄δων
61. καλει΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α να ανακοινω
µετα΄ την ΄εγκριση του παρο΄ντος ψηφι΄σµατος απο΄ την ολοµε΄λεια του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, ποιοι διαπιστευµε΄νοι βοηθοι΄ α΄νδρες και γυναι΄κες δεν ει΄χαν χρηµατοδοτηθει΄ κατα΄ το 2002 το΄σο µε΄σω αποζηµι΄ωσης γραµµα΄ν
τει΄ας ο΄σο και απο΄ α΄λλη πηγη΄ χρηµατοδο΄τησης  που αναφε΄ρεται στη δη΄λωση περι΄ προστασι΄ας των οικονοµικω
΄ σεις που ΄εχουν κοινοποιηθει΄
συµφερο΄ντων· αναθε΄τει στο Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο να εξετα΄σει, στις περιπτω
΄ σεις που καταβλη΄θηκαν στα α΄τοµα αυτα΄
απο΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α, απο΄ ποια κονδυ΄λια προε΄ρχονται οι αποζηµιω
και εα΄ν, στο πλαι΄σιο αυτο΄, ΄εχουν σηµειωθει΄ παραβα΄σεις του ισχυ΄οντος Κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβου΄ ν διατα΄ξεων·
λι΄ου η΄ εθνικω
62. καλει΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι περιορισµοι΄ που επιβα΄λλουν τα σηµερινα΄ κρα΄τη µε΄λη της
ΕΕ στην ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων απο΄ τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη δεν θα παρεµποδι΄ζει τους βουλευτε΄ς απο΄
΄ ρα τους η΄ τη δυνατο΄τητα των βοηθω΄ν αυτω΄ν να
τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη να προσλαµβα΄νουν βοηθου΄ς απο΄ τη χω
κυκλοφορου΄ν ελευ΄θερα στην επικρα΄τεια της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·

Αποζηµι¨ωση διαµονη΄ς
΄ ν που πρε΄πει να υπογρα΄φουν τα µε΄λη πρε΄πει να εποπτευ΄ονται απο΄ ΄εναν
63. θεωρει΄ ο΄τι οι κατα΄λογοι παρουσιω
΄ νει ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα για να διασφαλιστει΄ ο΄τι του΄το συµβαι΄νει·
υπα΄λληλο του Κοινοβουλι΄ου· σηµειω
64. πιστευ΄ει ο΄τι η ηµερη΄σια αποζηµι΄ωση διαµονη΄ς αποτελει΄ ΄ενα κατα αποκοπη΄ν ποσο΄ για την κα΄λυψη ο΄λων
΄ ν εξο΄δων του βουλευτη΄ κατα΄ την παρουσι΄α του στο Κοινοβου΄λιο, περιλαµβανοµε΄νων των ταξι΄·
των προσωπικω
΄ ς, ο΄τι το χωριστο΄ επι΄δοµα ταξι΄ (µε την παρουσι΄αση αποδει΄ξεων) που δηµιουργη΄θηκε τον Σεπτε΄µθεωρει΄, συνεπω
βριο του 2003 και επεκτα΄θηκε τον Ιανουα΄ριο του 2004 ει΄ναι περιττο΄ και θα πρε΄πει να καταργηθει΄·
(1) Ερω΄τηµα 5, ερωτηµατολο΄γιο για την απαλλαγη΄ του 2002 (PE 338.137).

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Ασφα΄λιση ασθενει΄ας
65. επισηµαι΄νει ο΄τι οι βουλευτε΄ς δικαιου΄νται δωρεα΄ν ασφα΄λιση ασθενει΄ας βα΄σει των κανο΄νων του Κοινοβουλι΄ου, ακο΄µη και ο΄ταν καλυ΄πτονται απο΄ εθνικα΄ συστη΄µατα υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης· θεωρει΄ ο΄τι η ασφα΄λιση
ασθενει΄ας του Κοινοβουλι΄ου πρε΄πει να λειτουργει΄ συµπληρωµατικα΄ προς τυχο΄ν εθνικα΄ συστη΄µατα, ιδιωτικα΄ η΄
δηµο΄σια, υπο΄ τους ο΄ρους της αγορα΄ς· κρι΄νει επιπλε΄ον ο΄τι οι βουλευτε΄ς που επιλε΄γουν να συµµετα΄σχουν στο
συ΄στηµα του Κοινοβουλι΄ου πρε΄πει να υποχρεου΄νται να καταβα΄λλουν ασφα΄λιστρα υγει΄ας· πιστευ΄ει ο΄τι οι σχετικοι΄
κανο΄νες πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση και οι νε΄ες ρυθµι΄σεις πρε΄πει να αρχι΄σουν να ισχυ΄ουν
απο΄ τις αρχε΄ς της επο΄µενης κοινοβουλευτικη΄ς περιο΄δου·

Συ΄στηµα προκαταβολω΄ν
΄ ν, βα΄σει του οποι΄ου οι βουλευτε΄ς αποζηµιω
΄ νονται για τα
66. κρι΄νει ο΄τι το ισχυ΄ον συ΄στηµα των προκαταβολω
΄εξοδα΄ τους πριν υποβα΄λλουν σχετικα΄ αποδεικτικα΄ στοιχει΄α, πρε΄πει να αντικατασταθει΄ απο΄ ΄ενα συ΄στηµα ατοµικω΄ν
΄ ν στους οποι΄ους θα συµψηφι΄ζονται τα ποσα΄ που οφει΄λονται στους βουλευτε΄ς και τα οποι΄α οφει΄λουν
λογαριασµω
οι βουλευτε΄ς και βα΄σει του οποι΄ου θα γι΄νεται σε µηνιαι΄α βα΄ση µι΄α µο΄νο πληρωµη΄·
67. θεωρει΄, ακο΄µη, ο΄τι µε΄χρις ο΄του καθιερωθει΄ ΄ενα τε΄τοιο συ΄στηµα, και προκειµε΄νου να καθησυχασθου΄ν οι
΄ ν στο προαιρετικο΄ συ΄στηµα επικουρικη΄ς
ανησυχι΄ες του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, οι συνεισφορε΄ς των βουλευτω
συνταξιοδοτικη΄ς ασφα΄λισης θα αφαιρου΄νται απο΄ τις πληρωµε΄ς της ηµερη΄σιας αποζηµι΄ωσης διαµονη΄ς και ο΄χι
΄ ν εξο΄δων·
απο΄ την αποζηµι΄ωση γενικω

Το΄πος εργασι΄ας του Κοινοβουλι΄ου
68. καλει΄ τη διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου να συνεχι΄σει και να εντατικοποιη΄σει το δια΄λογο µε τους κατοι΄κους
της περιοχη΄ς Quartier Léopold, που γειτνια΄ζει µε τα κτι΄ρια του Κοινοβουλι΄ου στις Βρυξε΄λλες, ενο΄ψει των συνεχιζο΄µενων εργασιω΄ν κατασκευη΄ς των νε΄ων κτιρι΄ων D4 and D5· κρι΄νει ο΄τι η διοι΄κηση του Κοινοβουλι΄ου πρε΄πει να
διασφαλι΄σει ο΄τι δεν θα χειροτερευ΄σει το βιοτικο΄ επι΄πεδο στην περιοχη΄ λο΄γω των ΄εργων και ο΄τι θα καταβληθει΄
κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια για να γι΄νουν σεβαστε΄ς οι επιθυµι΄ες των κατοι΄κων ο΄σον αφορα΄ τη µελλοντικη΄ διαµο΄ρφωση της περιοχη΄ς γυ΄ρω απο΄ τα κτι΄ρια του Κοινοβουλι΄ου και την προ΄σβαση σε αυτη΄·

΄ λλον
Περιβα
69. ζητει΄ η ολοκληρωµε΄νη επανεξε΄ταση της εσωτερικη΄ς περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς του Κοινοβουλι΄ου απο΄ την
εταιρει΄α συµβου΄λων που εξειδικευ΄εται στην περιβαλλοντικη΄ διαχει΄ριση, η οποι΄α αναµε΄νεται (1) να ολοκληρωθει΄ στα
τε΄λη του 2003, να διαβιβαστει΄ στην Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄·
70. επισηµαι΄νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε την Παγκο΄σµια Οργα΄νωση Υγει΄ας, η ΄εκθεση στον καπνο΄ προκαλει΄ θανα΄τους,
ασθε΄νειες και µο΄νιµες βλα΄βες·
΄ νει την απο΄φαση του Ευρωπαι΄ου ∆ιαµεσολαβητη΄ της 23ης Ιανουαρι΄ου 2004 σε σχε΄ση µε την
71. σηµειω
καταγγελι΄α 0260/2003 κατα΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, που περιλαµβα΄νει διαπι΄στωση κακοδιοι΄κησης και
που καταλη΄γει στο συµπε΄ρασµα ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο δεν ΄ελαβε τα κατα΄λληλα µε΄τρα για να προωθη΄σει
τη συµµο΄ρφωση µε τους εσωτερικου΄ς κανο΄νες του σχετικα΄ µε το κα΄πνισµα στους χω΄ρους του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
72. κρι΄νει ο΄τι η συνεχιζο΄µενη παρα΄λειψη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου να επιβα΄λει αντικαπνιστικα΄ µε΄τρα
αποτελει΄ σηµαντικη΄ απειλη΄ για την υγει΄α ο΄λων των χρηστω΄ν των κτιρι΄ων του Κοινοβουλι΄ου και µπορει΄ να οδηγη΄σει στη γε΄νεση αξιω΄σεων αποζηµι΄ωσης·
΄ ρους των
73. λαµβα΄νει γνω΄ση της απο΄φασης της Επιτροπη΄ς να απαγορευ΄σει το κα΄πνισµα σε ο΄λους τους χω
κτιρι΄ων της (περιλαµβανοµε΄νων µπαρ και εστιατορι΄ων) απο΄ την 1η Μαι΅ου 2004· καλει΄ τη διοι΄κηση του Κοινο΄ ρους των
βουλι΄ου και το Σω΄µα των Κοσµητο΄ρων να απαγορευ΄σουν το κα΄πνισµα σε ο΄λους τους δηµο΄σιους χω
κτιρι΄ων του Κοινοβουλι΄ου και στους τρεις το΄πους εργασι΄ας του, απο΄ την 1η Μαι΅ου 2004· θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να
προβλεφθου΄ν ειδικε΄ς αι΄θουσες για τα α΄τοµα που επιθυµου΄ν να καπνι΄σουν·
(1) Απα΄ντηση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α στην παρα΄γραφο 112 του ψηφι΄σµατος του ΕΚ της 8.4.2003.
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΄ νει ο΄τι πολλα΄ επι΄σηµα ΄εγγραφα εξακολουθου΄ν να διανε΄µονται στους βουλευτε΄ς σε ΄εντυπη µορφη΄
74. σηµειω
΄ σεις, αυτα΄ τα ΄εγγραφα
παρο΄τι ει΄ναι δηµοσιευµε΄να σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄· επισηµαι΄νει ο΄τι, σε πολλε΄ς περιπτω
απορρι΄πτονται χωρι΄ς ποτε΄ να διαβαστου΄ν, µε αποτε΄λεσµα τερα΄στια σπατα΄λη χρη΄µατος και χαρτιου΄· καλει΄ το
΄ σει οδηγι΄ες στη διοι΄κηση να θε΄σει τε΄λος στην πρακτικη΄ της αυτο΄µατης και γενικη΄ς
Σω΄µα των Κοσµητο΄ρων να δω
διανοµη΄ς των ακο΄λουθων τυ΄πων εγγρα΄φων, εφο΄σον αυτα΄ ει΄ναι διαθε΄σιµα στο ∆ιαδι΄κτυο η΄/και µπορου΄ν να διανεµηθου΄ν σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄:
 ΄εγγραφα της Επιτροπη΄ς
 ΄εγγραφα του Συµβουλι΄ου
 ΄εγγραφα εργασι΄ας των Γ∆ 2 και 3 και µελε΄τες
 ΄εγγραφα συνο΄δων


΄ σεις των Κοσµητο΄ρων, του Προεδρει΄ου και α΄λλες επι΄σηµες ανακοινω
΄ σεις·
ανακοινω

75. ζητει΄ µικρο΄ς, αλλα΄ επαρκη΄ς, αριθµο΄ς αντιτυ΄πων αυτω΄ν των εγγρα΄φων να ει΄ναι διαθε΄σιµος στη θυρι΄δα
εγγρα΄φων·
76. ζητει΄ την καθιε΄ρωση συστη΄µατος ηλεκτρονικη΄ς υπογραφη΄ς, βα΄σει της οποι΄ας θα µπορει΄ να τεθει΄ η υπογραφη΄ βουλευτη΄ σε ΄εγγραφα ο΄πως τροπολογι΄ες και κοινοβουλευτικε΄ς ερωτη΄σεις, χωρι΄ς να απαιτει΄ται η διανοµη΄
εγγρα΄φων σε ΄εντυπη µορφη΄.

P5_TA(2004)0346

Εταιρικο΄ δι΄καιο & Εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο: Εκσυγχρονισµο΄ς του εταιρικου΄ δικαι΄ου και ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση & Σχε΄διο για την επι΄τευξη προο΄δου (COM(2003)284 
C5-0378/2003  2003/2150(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
(COM(2003)284  C5-0378/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο: Ενι΄σχυση του
υποχρεωτικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου των επιχειρη΄σεων στην ΕΕ (COM(2003)286),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα της 12ης Φεβρουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε την εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση και την
΄ ν αγορω΄ν (υπο΄θεση Parmalat) (1),
εποπτει΄α των χρηµατοπιστωτικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2 και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς και τις γνωµοδοτη΄σεις
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς, της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου,
Έρευνας και Ενε΄ργειας και της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0253/2004),
΄ ντας ο΄τι στην Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς καθορι΄ζονται σηµαντικοι΄ στο΄χοι που θα πρε΄πει να διε΄πουν
A. εκτιµω
τις πρωτοβουλι΄ες της ΕΕ σε θε΄µατα εκσυγχρονισµου΄ του ευρωπαϊκου΄ εταιρικου΄ δικαι΄ου και την ενι΄σχυση της
διακυβε΄ρνησης (governance) των εταιρειω΄ν,
B.

΄ ντας ο΄τι τα προ΄σφατα γεγονο΄τα που συνε΄βησαν πρω
΄ τα στην Ιαπωνι΄α και στη συνε΄χεια στις Ηνωµε΄νες
εκτιµω
Πολιτει΄ες και την Ευρω΄πη και στα οποι΄α συµµετει΄χαν σηµαντικοι΄ βιοµηχανικοι΄ ο΄µιλοι (αναφερο΄µαστε ειδικο΄τερα στην υπο΄θεση Parmalat), αποδεικνυ΄ουν την ανα΄γκη σαφε΄στερου ορισµου΄ κανο΄νων διαφα΄νειας, οι οποι΄οι
θα πρε΄πει να αντιπροσωπευ΄ουν το πλαι΄σιο αναφορα΄ς σε σχε΄ση µε τη δραστηριο΄τητα των ευρωπαϊκω΄ν εται΄ ν· εκτιµω
΄ ντας επι΄σης στο συγκεκριµε΄νο πλαι΄σιο αναφορα΄ς ο΄τι εκει΄νοι που υφι΄στανται προπα΄ντων τις
ρειω
συνε΄πειες των σκανδα΄λων ει΄ναι ιδι΄ως µικροµε΄τοχοι, οι αποταµιευτε΄ς που επενδυ΄ουν σε αµοιβαι΄α κεφα΄λαια,
΄ ς και οι εργαζο΄µενοι που χα΄νουν την εργασι΄α και το µισθο΄ τους,
α΄λλοι πιστωτε΄ς καθω

(1) P5_TA(2004)0096.
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Γ.

΄ ντας ο΄τι στο πλαι΄σιο της παγκοσµιοποι΄ησης της οικονοµι΄ας ει΄ναι απαραι΄τητο να υπα΄ρχει ΄ενα πλαι΄σιο
εκτιµω
΄ ν και κανο΄νων, αναγνωρισµε΄νων σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, οι οποι΄οι να διασφαλι΄ζουν τα συµφε΄ροντα των
αρχω
΄ ν και των εργαζοµε΄νων,
εταιρειω΄ν, των επενδυτω

∆.

΄ ντας ο΄τι στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβο΄νας και στα Ευρωπαϊκα΄ Συµβου΄λια Κορυφη΄ς που
εκτιµω
ακολου΄θησαν αποφασι΄στηκε να γι΄νει η ευρωπαϊκη΄ οικονοµι΄α της γνω΄σης η πιο ανταγωνιστικη΄ στον κο΄σµο,
µε΄σα απο΄ την επε΄νδυση στο ανθρω΄πινο δυναµικο΄ της, την πλη΄ρη και κατα΄λληλη απασχο΄ληση, την αυ΄ξηση
της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς στο πλαι΄σιο µιας αειφο΄ρου ανα΄πτυξης,

Ε.

΄ ντας ο΄τι η ιδιοκτησι΄α ΄εχει κοινωνικο΄ χαρακτη΄ρα και ο΄τι οι επιχειρη΄σεις φε΄ρουν κοινωνικη΄ ευθυ΄νη,
εκτιµω
΄ ντας επι΄σης ο΄τι το θε΄µα της κοινωνικη΄ς ευθυ΄νης των επιχειρη΄σεων λαµβα΄νει πλε΄ον στρατηγικη΄ δια΄εκτιµω
σταση, ειδικα΄ σε ορισµε΄νους τοµει΄ς, και του΄το διο΄τι οι πολι΄τες δεν βλε΄πουν πλε΄ον τις επιχειρη΄σεις µο΄νο υπο΄
την ιδιο΄τητα΄ τους ως δυνητικω΄ν καταναλωτω΄ν, αλλα΄ απαιτου΄ν και εγγυη΄σεις για την προστασι΄α του περιβα΄λ΄ ν κανο΄νων σε θε΄µατα προστασι΄ας της εργασι΄ας, καθω΄ς και για τη συµµελοντος, το σεβασµο΄ των θεµελιωδω
τοχη΄,

΄ ντας επι΄σης ο΄τι η τρε΄χουσα µε΄θοδος αναδια΄ρθρωσης αυξα΄νει τις διαδικασι΄ες δια΄λυσης, τριτογενοΣΤ. εκτιµω
΄ ντας ενι΄οτε δυσνο΄ητη την πραγµατικη΄ δοµη΄
ποι΄ησης και µετατο΄πισης της ΄εδρας των επιχειρη΄σεων, καθιστω
΄ ν της και καθιστω
΄ ντας συχνα΄ ελα΄χιστα κατανοητη΄ την
µιας εταιρει΄ας και τα πραγµατικα΄ κε΄ντρα αποφα΄σεω
΄ ν µεριδι΄ων και τους συµβατικου΄ς κανο΄νες και κανονισµου΄ς που αφορου΄ν τους εργακατανοµη΄ των µετοχικω
ζοµε΄νους οι οποι΄οι κατανε΄µονται στους δια΄φορους κρι΄κους της αλυσι΄δας µιας πυραµι΄δας η΄ οµα΄δας,
Ζ.

΄ ντας ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Στοκχο΄λµης ενε΄κρινε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Παρατηεκτιµω
ρητηρι΄ου για τις Βιοµηχανικε΄ς Μεταβολε΄ς, το οποι΄ο αποτελει΄ σηµαντικη΄ πηγη΄ ευρωπαϊκη΄ς ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς αλλαγε΄ς που απορρε΄ουν απο΄ την ανα΄πτυξη και τις τα΄σεις των διαφο΄ρων τεχνολογιω΄ν, της οργα΄νωσης της εργασι΄ας, των µοντε΄λων παραγωγη΄ς και επιχειρη΄σεων, της νοµοθεσι΄ας
και της αγορα΄ς εργασι΄ας,

΄ ντας ο΄τι οι καλε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ της διοι΄κησης και των εργαζοµε΄νων, καθω΄ς και των εκπροσω
΄ πων τους
H. εκτιµω
απο΄ την ενηµε΄ρωση µε΄χρι τις διαβουλευ΄σεις, τη συµµετοχη΄, τη διαπραγµα΄τευση και τις συµφωνι΄ες των
΄ ν αντιπροσωπευ΄ουν ΄ενα σηµαντικο΄ παρα΄γοντα για την αποτελεσµατικο΄τητα του παραγωγικου΄ και κοιµερω
νωνικου΄ ρο΄λου µιας επιχει΄ρησης και την κινητη΄ρια δυ΄ναµη για την επιτυχι΄α και την ανταγωνιστικο΄τητα΄ της,
Θ. λαµβα΄νοντας επι΄σης υπο΄ψη ο΄τι η ποιο΄τητα και τα χρονικα΄ πλαι΄σια της ενηµε΄ρωσης και της διαβου΄λευσης µε
΄ πους των εργαζοµε΄νων δεν ει΄ναι εν γε΄νει επαρκη΄ ω΄στε να τους επιτρε΄πουν να επηρεα΄ζουν το
τους εκπροσω
αποτε΄λεσµα των αποφα΄σεων της επιχει΄ρησης, ιδι΄ως ο΄ταν οι αποφα΄σεις αυτε΄ς ΄εχουν σοβαρε΄ς συνε΄πειες για την
απασχο΄ληση,

΄ ν ο΄σον αφορα΄ τις διατα΄ξεις του εταιρικου΄
1.
υποστηρι΄ζει, ενω΄ σε΄βεται τις παραδο΄σεις των κρατω΄ν µελω
δικαι΄ου, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, την ανα΄γκη επει΄γουσας παρε΄µβασης σε θε΄µατα ευρωπαϊκου΄
εταιρικου΄ δικαι΄ου· η ΄δια
ι η διαδικασι΄α διευ΄ρυνσης και η περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς εµπεριε΄χουν
΄ ν νοµοθεσιω
΄ ν που υφι΄στανται σε εθνικο΄ επι΄πεδο για τον
την ανα΄γκη εναρµο΄νισης και συντονισµου΄ των διαφορετικω
καθορισµο΄ ενο΄ς γενικο΄τερου πλαισι΄ου, στο οποι΄ο θα µπορου΄ν να πραγµατοποιου΄νται διαδικασι΄ες κινητικο΄τητας
΄ ν χωρω΄ν·
µεταξυ΄ ευρωπαϊκω
΄ στε τα µε΄τρα για την εναρµο΄νιση
2.
αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στο γεγονο΄ς ο΄τι πρε΄πει να αποδοθει΄ προσοχη΄ ω
του εταιρικου΄ δικαι΄ου της ΕΕ να εξυπηρετου΄ν τη δηµιουργι΄α ισο΄τιµων ο΄ρων ανταγωνισµου΄ και ο΄τι σε ο΄λα τα
µε΄τρα θα πρε΄πει να διασφαλιστου΄ν ισο΄τιµοι ο΄ροι ανταγωνισµου΄·
΄ ν εταιρικω
΄ ν δικαι΄ων ει΄ναι ωφε΄λιµος
3.
υποστηρι΄ζει την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι ο ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ εθνικω
΄ σει τις προσπα΄θειες
και πιστευ΄ει κατα΄ συνε΄πεια ο΄τι ο ανταγωνισµο΄ς µε ισο΄τιµους ο΄ρους µπορει΄ να αναπληρω
εναρµο΄νισης·
4.
υποστηρι΄ζει εντου΄τοις ο΄τι το θε΄µα της διακυβε΄ρνησης δεν µπορει΄ να παρουσιαστει΄ ως προ΄βληµα που
περιορι΄ζεται αποκλειστικα΄ και µο΄νο στις σχε΄σεις µεταξυ΄ µετο΄χων και διοι΄κησης· υπενθυµι΄ζει, εν προκειµε΄νω, τον
πρωταρχικο΄ ρο΄λο των εµπλεκοµε΄νων (stakeholders) που δρουν στους κο΄λπους της επιχει΄ρησης η΄ γυ΄ρω απο΄ αυτη΄ν·
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5.
θεωρει΄ ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση και το εταιρικο΄ δι΄καιο θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν δοµε΄ς
΄ δεις για την ενηµε΄ρωση και τη διαβου΄λευση µε τους εργαζοµε΄νους και ο΄τι ο΄λες οι οδηγι΄ες
και πρακτικε΄ς ουσιω
στον τοµε΄α του εταιρικου΄ δικαι΄ου πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση την υποχρε΄ωση ενηµε΄ρωσης και
΄ πους των εργαζοµε΄νων σε περιπτω
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες προ΄κειται να ληφθου΄ν
διαβου΄λευσης µε τους εκπροσω
σηµαντικε΄ς αποφα΄σεις που επηρεα΄ζουν τη συνε΄χεια της εταιρι΄ας και τις θε΄σεις απασχο΄λησης·
6.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι εργασι΄ες στον τοµε΄α της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης
(Corporate Governance), οι οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο του ΟΟΣΑ·
7.
θεωρει΄ θετικε΄ς τις προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς για µια συ΄γχρονη εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση που θα ΄εχει ως στο΄χο
΄ σα της οικονοµικη΄ς ανα΄την αυ΄ξηση της ανταγωνιστικο΄τητας των επιχειρη΄σεων η οποι΄α αποτελει΄ και΄ρια συνιστω
΄ ν και την ενι΄πτυξης και της δηµιουργι΄ας θε΄σεων απασχο΄λησης, την καλυ΄τερη προστασι΄α µετο΄χων και δανειστω
σχυση της διαφα΄νειας στην λειτουργι΄α των επιχειρη΄σεων·
΄ ν µετο΄χων, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄
8.
θεωρει΄ αναγκαι΄α, σε κα΄θε περι΄πτωση, τη δια΄κριση µεταξυ΄ µεγα΄λων και µικρω
΄ µατος ψη΄φου των µετο΄χων, δεδοµε΄νου ο΄τι οι
τη χρησιµοποι΄ηση συ΄γχρονων τεχνολογιω΄ν στην α΄σκηση του δικαιω
µικροι΄ µε΄τοχοι συνη΄θως ει΄ναι περισσο΄τερο εκτεθειµε΄νοι σε κινδυ΄νους·
΄ δικα
9.
συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι δεν κρι΄νεται απαραι΄τητος ο καθορισµο΄ς ενο΄ς ειδικου΄ ευρωπαϊκου΄ κω
΄ ς το πλαι΄σιο των διεθνω΄ν
διακυβε΄ρνησης, εντου΄τοις υποστηρι΄ζει ο΄τι η ΕΕ θα πρε΄πει να διασαφηνι΄σει επακριβω
΄ ν που θα πρε΄πει να τηρου΄νται, ο΄πως και να καθορι΄σει τους τρο΄πους µε τους οποι΄ους οι τελευται΄οι
κανονισµω
΄ ν διατα΄ξεων σε εθνικο΄ επι΄πεδο·
θα υιοθετηθου΄ν για τη συµπλη΄ρωση των υφιστα΄µενων κανονιστικω
10. παραµε΄νει πεπεισµε΄νο ο΄τι οι προτεραιο΄τητες σε επι΄πεδο Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης θα πρε΄πει να ει΄ναι σε καθαρα΄
διασυνοριακου΄ς τοµει΄ς, καλει΄ δε, ως εκ του΄του, την Επιτροπη΄ να επιταχυ΄νει την εκπο΄νηση συστα΄σεων προς τα
κρα΄τη µε΄λη για να αναθεωρη΄σουν τους εθνικου΄ς κανο΄νες που αποτελου΄ν εµπο΄δια για τη διασυνοριακη΄ δηµιουργι΄α
εταιριω΄ν·
11. συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση πρε΄πει να ορι΄σει τη δικη΄ της ευρωπαϊκη΄ προσε΄γγιση
στην εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση, προσαρµοσµε΄νη στις δικε΄ς της πολιτιστικε΄ς και επιχειρηµατικε΄ς παραδο΄σεις και προειδοποιει΄ για την εµφα΄νιση µιας τα΄σης να αντιγρα΄φονται αµερικανικε΄ς λυ΄σεις που ισχυ΄ουν για αµερικανικα΄ προβλη΄µατα και να εισα΄γονται αµερικανικε΄ς παραδο΄σεις και κανο΄νες που θα η΄ταν αντιπαραγωγικοι΄ για την α΄σκηση
΄ πη·
σωστη΄ς εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στην Ευρω
12. επιδοκιµα΄ζει τη γενικη΄ µεθοδολογι΄α της Επιτροπη΄ς, που συνι΄σταται σε ΄ενα χρονοδια΄γραµµα εναρµονισµε΄νο
µε το χρονοδια΄γραµµα του σχεδι΄ου δρα΄σης για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες (Σ∆ΧΥ) και η οποι΄α θα πρε΄πει να
΄ ν µε΄σων-οδηγιω
΄ ν και συστα΄σεων·
ει΄ναι αρκετα΄ ευ΄καµπτη ο΄σον αφορα΄ την ισορροπηµε΄νη χρησιµοποι΄ηση των νοµικω
εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να αναθεωρη΄σει και να θε΄σει ως προτεραιο΄τητα την ανα΄ν
κοι΄νωση σχετικα΄ µε το εταιρικο΄ δι΄καιο και την εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση ως επακο΄λουθο των προ΄σφατων εταιρικω
σκανδα΄λων στην Ευρω΄πη· πιστευ΄ει, ο΄πως και η Επιτροπη΄, ο΄τι τα µε΄τρα για την ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης πρε΄πει να εξεταστου΄ν ταυτο΄χρονα µε τα µε΄τρα στον τοµε΄α του εταιρικου΄ δικαι΄ου και µε την ΄δια
ι
απαιτητικο΄τητα και προτεραιο΄τητα· ο΄σον αφορα΄ τους κανο΄νες της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να
εξετα΄σει µεθοδικα΄ τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν στα κρα΄τη µε΄λη µετα΄ την ΄εγκριση της ΄εκθεσης Winter και να τα
λα΄βει σοβαρο΄τατα υπο΄ψη κατα΄ τη διατυ΄πωση των προτα΄σεων οδηγιω΄ν και συστα΄σεων· θεωρει΄ εν προκειµε΄νω ο΄τι
΄ ς ΄ενα παρα΄δειγµα, ο΄χι κατ’ ανα΄γκην κατα΄λληλο για την περι΄πτωση της
οι επιλογε΄ς των ΗΠΑ αποτελου΄ν απλω
΄ς
Ευρω΄πης, και ο΄τι οι κανο΄νες πρε΄πει απαραιτη΄τως να αντανακλου΄ν τις ευρωπαϊκε΄ς ιδιαιτερο΄τητες· θεωρει΄ συνεπω
΄ ν ευρωπαϊκου΄ δικαι΄ου·
ευπρο΄σδεκτες τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τα σχε΄δια δηµιουργι΄ας εταιρειω
13. αµφιβα΄λλει για το νο΄ηµα της συ΄στασης ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ φο΄ρουµ για την εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση απο΄ την
Επιτροπη΄, λο΄γω του ο΄τι δεν ΄εχει σχεδιαστει΄ µια εναρµο΄νιση των κωδι΄κων της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης και ο
΄ ν σε εθνικου΄ς κω
΄ δικες πραγµατοποιει΄ται, ου΄τως η΄ α΄λλως, η΄δη, π.χ. σε επι΄πεδο ενω΄σεων
συντονισµο΄ς των εργασιω
(βλ., για παρα΄δειγµα, Unice)·
14. στο πλαι΄σιο αυτο΄, κρι΄νει απαραι΄τητο οι οργανισµοι΄ ελε΄γχου και εποπτει΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν να διασφαλι΄ζουν τρεις απαραι΄τητες προϋποθε΄σεις: σταθερο΄τητα στο χρηµατοπιστωτικο΄ συ΄στηµα, διαφα΄νεια στην αγορα΄
αλλα΄ και στα ισοζυ΄για και τη συµπεριφορα΄ των εταιρειω΄ν, προστασι΄α του ανταγωνισµου΄. Ειδικο΄τερα, θα πρε΄πει:
α)

΄ ν συµβουλι΄ων και
να διασφαλιστει΄ η αυτονοµι΄α, η ανεξαρτησι΄α και η ακεραιο΄τητα των µελω΄ν των διοικητικω
΄ ν και των ανεξα΄ρτητων εταιρειω΄ν αξιολο΄γησης,
του εποπτικου΄ συµβουλι΄ου των ελεγκτω

β)

΄ ν που ΄εχουν επιφορτιστει΄ µε τον ΄ελεγχο του Χρηµατινα διασφαλιστει΄ η λειτουργικη΄ ικανο΄τητα των αρχω
στηρι΄ου και στις οποι΄ες θα παρε΄χονται οι απαραι΄τητοι πο΄ροι και το κατα΄λληλο προσωπικο΄ για το ΄εργο αυτο΄,
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γ)

΄ ν που ει΄ναι αρµο΄διες για τα καρτε΄λ,
να δηµιουργηθου΄ν συνθη΄κες πλαι΄σιο για την εργασι΄α των αρχω

δ)

΄ ν τραπεζω΄ν·
να προωθηθει΄ ΄ενα αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα συνεργασι΄ας των κεντρικω

15. προτρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη να κα΄νουν πρα΄ξη τις υποσχε΄σεις που ΄εδωσαν τα τελευται΄α χρο΄νια για την
υλοποι΄ηση των στο΄χων της Λισαβο΄νας, το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε περιφερειακο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο, κατα΄ τρο΄πον
ω΄στε να παρα΄σχουν ΄ενα ρυθµιστικο΄, θεσµικο΄, συµµετοχικο΄ και πολιτικο΄ πλαι΄σιο σε ο΄λους τους εµπλεκο΄µενους
φορει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επιχειρη΄σεων·
16. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη ο΄πως οι επιχειρη΄σεις σε΄βονται στην καθηµερινη΄ δραστηριο΄τητα την αρχη΄ του
κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα της ιδιοκτησι΄ας και ΄εχουν επι΄γνωση της κοινωνικη΄ς τους ευθυ΄νης·
17. επισηµαι΄νει την ανα΄γκη να εκπονηθει΄ ΄ενας ευρυ΄ς και πιο σαφη΄ς ορισµο΄ς της εταιρικη΄ς ευθυ΄νης των επιχειρη΄σεων, ως βασικο΄ς στο΄χος για µια επιχειρηµατικη΄ πολιτικη΄ που θα ει΄ναι στραµµε΄νη προς το µε΄λλον, και ως
κατευθυντη΄ρια αρχη΄ για τις ευρωπαϊκε΄ς κοινωνικοοικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς· τονι΄ζει ακο΄µη ο΄τι οι βασικε΄ς αρχε΄ς της
εταιρικη΄ς ευθυ΄νης των επιχειρη΄σεων πρε΄πει να εντα΄σσονται πλη΄ρως σε ο΄λους τους τοµει΄ς που υπα΄γονται στην
κοινοτικη΄ αρµοδιο΄τητα, ιδι΄ως στο εταιρικο΄ δι΄καιο, την εσωτερικη΄ αγορα΄, την πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄, τη νοµοθεσι΄α για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς, την εµπορικη΄ πολιτικη΄, την κοινη΄ εξωτερικη΄ πολιτικη΄ και πολιτικη΄ ασφα΄΄ ς και την πολιτικη΄ αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας·
λειας, καθω
18. λυπα΄ται που η οµα΄δα υψηλου΄ επιπε΄δου εµπειρογνωµο΄νων του εταιρικου΄ δικαι΄ου, την οποι΄α συγκρο΄τησε η
Επιτροπη΄ τον Σεπτε΄µβριο του 2003, αντιµετωπι΄ζει κατα΄ ενιαι΄ο τρο΄πο το συ΄νολο των επιχειρη΄σεων και µετο΄χων
και θεωρει΄ ο΄τι για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι αυτοι΄ δεν θα πρε΄πει να υπα΄ρξει ενιαι΄α αντιµετω΄πιση του συνο΄λου των
επιχειρη΄σεων αλλα΄ πρε΄πει να γι΄νεται δια΄κριση ανα΄µεσα στις εισηγµε΄νες στο χρηµατιστη΄ριο εταιρει΄ες, στις εκτο΄ς
χρηµατιστηρι΄ου εταιρι΄ες και ιδι΄ως στις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις που καλυ΄πτουν την κατηγορι΄α αυτη΄·
19. συµµερι΄ζεται την προ΄ταση για ετη΄σια ∆η΄λωση εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης εκ µε΄ρους των εισηγµε΄νων στο
Χρηµατιστη΄ριο επιχειρη΄σεων, µε σκοπο΄ να διασφαλι΄ζεται για τους επενδυτε΄ς µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και καλυ΄τερη
ενηµε΄ρωση ω΄στε να καθορι΄ζουν τις επιλογε΄ς τους· εντου΄τοις, η εν λο΄γω ∆η΄λωση δεν µπορει΄ και δεν πρε΄πει να
αποκλει΄ει τη δυνατο΄τητα να προβαι΄νουν οι αρµο΄διες εποπτικε΄ς αρχε΄ς σε αυτο΄νοµο ΄ελεγχο, ο΄ποτε το κρι΄νουν
απαραι΄τητο·
20. επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα΄ του προς την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει επι΄σης, στο πλαι΄σιο της κατα΄λληλης οδη΄ σεις ενηµε΄ρωσης σε
γι΄ας (τε΄ταρτη οδηγι΄α για το εταιρικο΄ δι΄καιο), προ΄ταση που να εισα΄γει, εκτο΄ς απο΄ τις υποχρεω
χρηµατοοικονοµικα΄ θε΄µατα, και στοιχει΄α κοινωνικου΄ και περιβαλλοντικου΄ χαρακτη΄ρα·
21. επιδοκιµα΄ζει την πρωτοβουλι΄α της βιοµηχανι΄ας ο΄σον αφορα΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και καλει΄ τα κρα΄τη
µε΄λη να καταβα΄λουν προσπα΄θειες για µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και δηµοσιο΄τητα ο΄σον αφορα΄ τις εκθε΄σεις που
αφορου΄ν τη διαχει΄ριση των εταιριω΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι αυτο΄ θα ει΄ναι προς ο΄φελος της εισροη΄ς εταιρικου΄ κεφαλαι΄ου
και της µακροπρο΄θεσµης εµπιστοσυ΄νης των παραγο΄ντων της αγορα΄ς·
΄ σει τα δικαιω
΄ µατα των µετο΄χων, ιδι΄ως µε διευρυµε΄22. υποστηρι΄ζει την Επιτροπη΄ στην προ΄θεση΄ της να βελτιω
΄ µατα ψη΄φου µε πληρεξουσιο΄τητα, τη δυνατο΄τητα της συµµετοχη΄ς στη γενικη΄
νους κανο΄νες διαφα΄νειας, δικαιω
συνε΄λευση µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα και τη διασφα΄λιση της διασυνοριακη΄ς α΄σκησης των δικαιωµα΄των ψη΄φου·
23. εκφρα΄ζει τη ανησυχι΄α του διο΄τι δε υπα΄ρχει κα΄ποια ανα΄λυση για τις συνε΄πειες που ΄εχουν για την εταιρικη΄
διακυβε΄ρνηση ορισµε΄νες πρακτικε΄ς που απορρε΄ουν απο΄ τις διαφορε΄ς στη χρηµατοδο΄τηση των εταιρειω΄ν, ιδι΄ως
µεταξυ΄ της αγγλοσαξονικη΄ς παρα΄δοσης ο΄που κυριαρχει΄ η διασπαρµε΄νη µετοχικη΄ ιδιοκτησι΄α µε΄σω των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν και στην ηπειρωτικη΄ παρα΄δοση η οποι΄α χαρακτηρι΄ζεται απο΄ µεγαλυ΄τερο ρο΄λο των τραπεζω΄ν
΄ ν µετο΄χων· ζητει΄ επιµο΄νως απο΄ την Επιτροπη΄ να πραγµατοποιη΄σει µια τε΄τοια ανα΄λυση και να
και των πλειοψηφικω
΄ ς σε µια µονο΄πλευρη προσε΄γγιση·
αποφευ΄γει συµπερα΄σµατα και πρωτοβουλι΄ες που βασι΄ζονται απλω
24. απαιτει΄ ο΄πως η Επιτροπη΄ βοηθη΄σει κατα΄ προτεραιο΄τητα την επιβολη΄ µε κατα΄λληλες προτα΄σεις της αρχη΄ς
«µι΄α µετοχη΄ µι΄α ψη΄φος», προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση ο΄λων των µετο΄χων·
΄ ν σχετικα΄ µε
25. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προχωρη΄σει επειγο΄ντως στην ενι΄σχυση του συνο΄λου των κανονισµω
΄ ν κυρω
΄τον ΄ελεγχο των εταιρειω΄ν, ειδικο΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ τον ΄ελεγχο των ισοζυγι΄ων και την επιβολη΄ αυστηρω
σεων κατα΄ της απα΄της·
26. προτρε΄πει την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη σε αυστηρη΄ εφαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε
την κατα΄χρηση της αγορα΄ς, τις χρηµατοπιστωτικε΄ς προοπτικε΄ς και τη διαφα΄νεια·
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΄ ν σχετικα΄ µε την απλοποι΄ηση των κανο΄νων που διε΄πουν
27. ζητει΄ µια προσεκτικη΄ εξε΄ταση των προβληµατισµω
τη διατη΄ρηση του κεφαλαι΄ου και υποστηρι΄ζει την αρχη΄ του ελα΄χιστου κεφαλαι΄ου·
28. θεωρει΄ θετικο΄ το ενδιαφε΄ρον της Επιτροπη΄ς για τις διασυνοριακε΄ς συγχωνευ΄σεις και την αντι΄στοιχη κινητικο΄τητα των εταιριω΄ν· τονι΄ζει, ο΄µως, ο΄τι πρε΄πει να συµπληρωθει΄ το ενδιαφε΄ρον αυτο΄ και µε µε΄τρα που θα
διευκολυ΄νουν την κινητικο΄τητα των εργαζοµε΄νων στις αντι΄στοιχες εταιρει΄ες·
΄ ν σε εισηγµε΄νες στο χρηµατι29. τονι΄ζει την ανα΄γκη να διασφαλι΄ζεται ο΄τι ο ΄ελεγχος και η παροχη΄ συµβουλω
στη΄ριο επιχειρη΄σεις δεν πραγµατοποιου΄νται απο΄ µι΄α και την αυτη΄ επιχει΄ρηση·
΄ ν και ενοποιη30. υποδε΄χεται θετικα΄ την προ΄ταση οδηγι΄ας για τον νο΄µιµο ΄ελεγχο των ετησι΄ων λογαριασµω
΄ ν (COM(2004)177) που υπε΄βαλε η Επιτροπη΄, και ιδι΄ως υποστηρι΄ζει τις αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την
µε΄νων λογαριασµω
πλη΄ρη ευθυ΄νη του νο΄µιµου ελεγκτη΄ σχετικα΄ µε τους ενοποιηµε΄νους λογαριασµου΄ς της ελεγχο΄µενης εταιρει΄ας και
΄ ν σε κα΄θε φορε΄α δηµοσι΄ου
την ανα΄γκη συστα΄σεως µιας ανεξα΄ρτητης επιτροπη΄ς νο΄µιµου ελε΄γχου των λογαριασµω
συµφε΄ροντος· συµµερι΄ζεται την προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο΄λες οι εισηγµε΄νες στο χρηµατιστη΄ριο εταιρει΄ες και ιδι΄ως οι τρα΄πεζες, οι ασφαλιστικε΄ς εταιρει΄ες, τα νοσοκοµει΄α, τα συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α
θα πρε΄πει να ορι΄ζονται και να υπο΄κεινται σε ρυθµι΄σεις ως φορει΄ς δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος, δεδοµε΄νης της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς τους σηµασι΄ας·
31. τονι΄ζει την ανα΄γκη για εισηγµε΄νες στο χρηµατιστη΄ριο εταιρει΄ες και α΄λλους δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος φορει΄ς
να ΄εχουν µια ελεγκτικη΄ επιτροπη΄, της οποι΄ας τα καθη΄κοντα θα περιλαµβα΄νουν την εποπτει΄α της ανεξαρτησι΄ας, της
΄ ν·
αντικειµενικο΄τητας και της αποτελεσµατικο΄τητας των εξωτερικω΄ν ελεγκτω
32. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη να εισαχθου΄ν στην εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση κανονισµοι΄ σε θε΄µατα λογιστικου΄
΄ ν και στην ανεξαρτησι΄α
ελε΄γχου οι οποι΄οι να αποσκοπου΄ν στην ενι΄σχυση των αρµοδιοτη΄των της οµα΄δας ελεγκτω
τους ως προς τη διευ΄θυνση της εταιρει΄ας, ο΄πως επι΄σης να εντει΄νουν και να εναρµονι΄σουν τη δηµο΄σια εποπτει΄α
των ορκωτω΄ν λογιστω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄: τα προβλη΄µατα στον τοµε΄α της εφαρµογη΄ς και των αρµοδιοτη΄των της
΄ ν εποπτει΄ας, τις αρχε΄ς, την ποιο΄τητα και τη διαφα΄νεια της εποπτει΄ας,
εποπτικη΄ς αρχη΄ς, τη συ΄νθεση των επιτροπω
΄ σεων·
τους µηχανισµου΄ς και τους ο΄ρους κυρω
33. συµµερι΄ζεται την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να καθιερωθει΄ ηλεκτρονικο΄ δηµο΄σιο µητρω΄ο των εταιρειω΄ν νο΄µι΄ ν που ΄εχουν αναγνωριστει΄ απο΄ δηµο΄σιες αρχε΄ς που ΄εχουν οριστει΄ εντο΄ς των
µου ελε΄γχου των λογαριασµω
κρατω΄ν µελω΄ν απο΄ το οποι΄ο θα προκυ΄πτει κατα΄ τρο΄πο σαφη΄ και διαφανη΄ η δοµη΄, η συ΄νθεση και η ανεξαρτησι΄α
΄ ρισης που βασι΄της οµα΄δας νοµι΄µου ελε΄γχου· υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της προ΄βλεψης ενο΄ς συστη΄µατος αναγνω
ζεται σε υψηλο΄ επι΄πεδο ικανο΄τητας, προετοιµασι΄ας και επαγγελµατικη΄ς ηθικη΄ς των εταιρειω΄ν νοµι΄µου ελε΄γχου
΄ ν και την ανα΄γκη να δηµοσιοποιου΄νται προσπελα΄σιµες και διαφανει΄ς οι πληροφορι΄ες ο΄σον αφορα΄
των λογαριασµω
τις σχε΄σεις µεταξυ΄ της ελε΄γχουσας και της ελεγχο΄µενης εταιρει΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων οι τιµολογη΄σεις και οι
καταβληθει΄σες αµοιβε΄ς·
34. υποστηρι΄ζει τη συ΄σταση επιτροπη΄ς µε σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α κανονιστικου΄ πλαισι΄ου για τον λογιστικο΄
΄ελεγχο της ΕΕ, η οποι΄α να θε΄τει ως θεµελιω
΄ δεις αρχε΄ς το δηµο΄σιο συµφε΄ρον και την προστασι΄α ο΄λων των
α΄µεσα ενδιαφεροµε΄νων· υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη να αναπτυχθει΄ ΄ενα κοινο΄ συ΄στηµα προτυ΄πων νοµι΄µου ελε΄γχου
΄ ν εντο΄ς της ΕΕ µε΄σω ενο΄ς µηχανισµου΄ συνεργασι΄ας που θα ει΄ναι αποτελεσµατικο΄ς και συνεκτικο΄ς
των λογαριασµω
συ΄µφωνα µε τα υπα΄ρχοντα εθνικα΄ συστη΄µατα· υποστηρι΄ζει ο΄τι µια µακροπρο΄θεσµη λυ΄ση θα µπορου΄σε να ει΄ναι η
΄ πη·
συ΄σταση ενιαι΄ας αρχη΄ς επιφορτισµε΄νης µε τη λογιστικη΄ και χρηµατοπιστωτικη΄ εποπτει΄α στην Ευρω
΄ ν ελε΄γχου του
35. κρι΄νει απαραι΄τητη τη βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο µεταξυ΄ υπηρεσιω
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν προκειµε΄νου να αναπτυχθει΄ ΄ενα κοινο΄ συ΄στηµα απαιτη΄σεων
νοµι΄µου ελε΄γχου των λογαριασµω
που θα εγγυω΄νται ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο ακεραιο΄τητας και ανεξαρτησι΄ας· θεωρει΄ ο΄τι η ανα΄πτυξη ενο΄ς προτυ΄που
΄ ν των
συνεργασι΄ας µε τους ρυθµιστικου΄ς οργανισµου΄ς και τους οργανισµου΄ς νοµι΄µου ελε΄γχου των λογαριασµω
΄ δης για την ορθη΄ και υγιη΄
τρι΄των χωρω΄ν, που θα βασι΄ζεται στην αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας, θα ει΄ναι θεµελιω
΄ ν αγορω΄ν·
λειτουργι΄α των χρηµατοπιστωτικω
36. ζητει΄ να επισπευσθου΄ν οι διαπραγµατευ΄σεις στο πλαι΄σιο ο΄λων των διεθνω΄ν οργα΄νων (Φο΄ρουµ για τη
Χρηµατοοικονοµικη΄ Σταθερο΄τητα της Οµα΄δας των 8, ΟΟΣΑ, GAFI  οµα΄δα χρηµατοοικονοµικη΄ς δρα΄σης για
την ανακυ΄κλωση κεφαλαι΄ων, κ.λπ.) τα οποι΄α ασχολου΄νται µε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς δεσµευτικου΄ πλαισι΄ου για τα
υπερα΄κτια κε΄ντρα και α΄λλους φορολογικου΄ς παραδει΄σους·
΄ ν της για το
37. επιδοκιµα΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να εξετα΄σει, στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος εργασιω
΄ετος 2004, τους κανο΄νες που διε΄πουν τη µεταφορα΄ ελλειµµα΄των και πλεονασµα΄των εντο΄ς µιας εταιρι΄ας µε δραστηριο΄τητες σε δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ και καλει΄ την Επιτροπη΄ να επιταχυ΄νει την εργασι΄α αυτη΄ καθο΄τι ΄εχει
΄ πη·
ζωτικη΄ σηµασι΄α για πολλε΄ς εταιρι΄ες που αναπτυ΄σσουν δραστηριο΄τητες στην Ευρω
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38. καλει΄ επιπλε΄ον την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει την ενσωµα΄τωση στην προ΄ταση σχετικα΄ µε την Όγδοη οδηγι΄α
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 10ης Απριλι΄ου 1984, βασιζο΄µενη στο α΄ρθρο 54 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο ζ)
της Συνθη΄κης ΕΟΚ για τη χορη΄γηση α΄δειας στους υπευ΄θυνους για τον νο΄µιµο ΄ελεγχο των λογιστικω΄ν εγγρα΄΄ ν ο΄λων
φων (1), α΄λλων διατα΄ξεων, ο΄πως ει΄ναι η απαγο΄ρευση της πραγµατοποι΄ησης εκ µε΄ρους των ΄διων
ι
ελεγκτω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν προς ελεγχο΄µενους πελα΄τες·
των µη ελεγκτικω
΄ ν που ει΄ναι επιφορτισµε΄νοι
39. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενισχυ΄σει τη συνεργασι΄α των οργα΄νων και των οργανισµω
µε την εποπτει΄α και τον ΄ελεγχο των σχε΄σεων µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων και τραπεζω΄ν, µε στο΄χο τη διασφα΄λιση των
΄ ν που επενδυ΄ουν σε αµοιβαι΄α κεφα΄λαια·
συµφερο΄ντων των µικροµετο΄χων και των αποταµιευτω
40. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, αν µετουσιωθει΄ σε πρα΄ξη και καταστει΄ διαφανη΄ς για το κοινο΄, η εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση
΄ ς τη θε΄ση της στις
βελτιω΄νει το΄σο την εικο΄να της επιχει΄ρησης ο΄σο και την πιστοληπτικη΄ της ικανο΄τητα, και συνεπω
κεφαλαιαγορε΄ς και τις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς, σε τελικη΄ δε ανα΄λυση εξυπηρετει΄ τα συµφε΄ροντα της επιχει΄ρησης·
41. θεωρει΄ εξα΄λλου ο΄τι οι µε΄τοχοι πρε΄πει απαραιτη΄τως να µπορου΄ν να συµµετε΄χουν στη συζη΄τηση σχετικα΄ µε
΄ ν στελεχω
΄ ν, και υποστηρι΄ζει την ιδε΄α να θεσπιστει΄ µε΄σω συ΄στασης ΄ενα
τα στοιχει΄α της αµοιβη΄ς των διευθυντικω
΄ δεις πτυχε΄ς της πολιτικη΄ς αµοιβω
΄ ν των διευθυντικω
΄ ν στελεχω
΄ ν·
πλαι΄σιο για τις θεµελιω
42. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει ΄ενα νοµικο΄ πλαι΄σιο για τη ρυ΄θµιση της δραστηριο΄τητας και τη δοµη΄
΄ ν επενδυτω
΄ ν», και να εξετα΄σει σε αυτο΄ µεταξυ΄ α΄λλων την απαι΄τηση για συµµετοχη΄ στις συνελευ΄σεις
των «θεσµικω
των µετο΄χων·
43. θεωρει΄ απαραι΄τητο, σε σχε΄ση µε α΄λλες προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς, να διατηρηθει΄ η οδηγι΄α που επιβα΄λλει
΄ σεις πληροφο΄ρησης για την επενδυτικη΄ πολιτικη΄ τους, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη
στους θεσµικου΄ς επενδυτε΄ς υποχρεω
της α΄µεσης επι΄δραση΄ς τους στη φυ΄ση και την πραγµατικο΄τητα της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης στις εταιρει΄ες ο΄που
επενδυ΄ουν· εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για τον περισσο΄τερο ενεργο΄ ρο΄λο που ΄εχουν η΄δη αναλα΄βει στην εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση ορισµε΄νοι θεσµικοι΄ επενδυτε΄ς και, ειδικο΄τερα, συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α, και προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να
΄ σεις παροχη΄ς πληροφοριω
΄ ν για την
αρχι΄σει δραστη΄ριες διαβουλευ΄σεις µε τον τοµε΄α αυτο΄ σχετικα΄ µε τις υποχρεω
επενδυτικη΄ πολιτικη΄ τους και την α΄σκηση των δικαιωµα΄των ψη΄φου στις εταιρι΄ες στις οποι΄ες επενδυ΄ουν·
44. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο συγκρου΄σεως συµφερο΄ντων σε συµµετοχε΄ς σε επιχειρη΄σεις και τρα΄πεζες και να προτει΄νει ρυθµι΄σεις για την εξα΄λειψη και παρεµπο΄διση των συγκρου΄σεων συµφερο΄ντων·
΄ ν, το΄σο σε ο΄,τι αφορα΄ το σταθερο΄
45. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη για µεγα΄λη διαφα΄νεια στον τοµε΄α των αµοιβω
ο΄σο και το µεταβλητο΄ τµη΄µα της αµοιβη΄ς, ο΄πως επι΄σης σε σχε΄ση µε ενδεχο΄µενα προγρα΄µµατα παροχη΄ς κινη΄τρων
η΄ δικαιωµα΄των προαι΄ρεσης αγορα΄ς µετοχω΄ν (stock option) για τη διοι΄κηση (management)·
46. σε ο΄,τι αφορα΄ τις οµα΄δες και τις πυραµι΄δες, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να βελτιω΄σει ουσιαστικα΄ τις σχετικε΄ς
΄ ς η συγκρο΄τηση σε οµα΄δες και, ειδικο΄τερα, σε πυραµι΄δες µπορει΄ να
διαδικασι΄ες ενηµε΄ρωσης και διαφα΄νειας, καθω
καταστη΄σει λιγο΄τερο διαφανη΄ την πραγµατικη΄ δοµη΄ µιας συγκεκριµε΄νης εταιρει΄ας·
΄ ν και τη γνωστοποι΄ηση
47. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επιταχυ΄νει το ΄εργο της σχετικα΄ µε την παροχη΄ πληροφοριω
΄ ρηση της Έβδοµης οδηγι΄ας
ο΄σον αφορα΄ τη δοµη΄ ενο΄ς οµι΄λου καθω΄ς και τις σχε΄σεις εντο΄ς του οµι΄λου µε αναθεω
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουνι΄ου 1983, βασιζο΄µενης στο α΄ρθρο 54 παρα΄γραφος 3 περι΄πτωση ζ)
της Συνθη΄κης ΕΟΚ για τους ενοποιηµε΄νους λογαριασµου΄ς (2), προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια, και σε αυτο΄ το πλαι΄σιο ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να σκεφτει΄ τρο΄πους που θα καταστη΄σουν περισσο΄τερο
διαφανη΄ στοιχει΄α ο΄πως οι δοµε΄ς ειδικου΄ σκοπου΄ και οι θυγατρικε΄ς εταιρει΄ες στους φορολογικου΄ς παραδει΄σους·
48. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει σε ποιο΄ βαθµο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να αποκλειστου΄ν απο΄ την εισαγωγη΄ στο
χρηµατιστη΄ριο ορισµε΄νες ιδιαι΄τερα αδιαφανει΄ς δοµε΄ς πυραµι΄δας, οι οποι΄ες εξυπηρετου΄ν πρωτογενω΄ς τη διατη΄ρηση
του ελε΄γχου της επιχει΄ρησης·
49. υποστηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να εκπονηθει΄ οδηγι΄α σχετικα΄ µε την αναδιοργα΄νωση και την
΄ ν·
κινητικο΄τητα των εταιρειω
(1) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.
(2) 1 ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
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50. θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι η αναµενο΄µενη αναθεω΄ρηση της οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τις ευρωπαϊκε΄ς επιτροπε΄ς επιχειρη΄σεων καθι΄σταται πλε΄ον αναπο΄φευκτη, απαραι΄τητη και εξαιρετικα΄ επει΄γουσα· ζητει΄, προς το σκοπο΄ αυτο΄, απο΄ την
΄ ν εται΄ρων που προβλε΄πεται απο΄ τη Συνθη΄κη,
Επιτροπη΄ να ξεκινη΄σει αµε΄σως τη διαβου΄λευση µεταξυ΄ των κοινωνικω
παρε΄χοντας σαφει΄ς ενδει΄ξεις ως προς το στο΄χο που θα πρε΄πει να επιτευχθει΄, ιδι΄ως δε σε ο΄,τι αφορα΄ τις προθεσµι΄ες
΄ πους των
και τους ο΄ρους ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης, που θα πρε΄πει να δι΄νουν τη δυνατο΄τητα στους εκπροσω
΄ ν·
εργαζοµε΄νων να ασκου΄ν µια πραγµατικη΄ επιρροη΄ επι΄ των εν εξελι΄ξει διαδικασιω
51. υποστηρι΄ζει τις εργασι΄ες για µια ευρωπαϊκη΄ ιδιωτικη΄ εταιρει΄α· υπογραµµι΄ζει ο΄τι µια ενδεχο΄µενη νε΄α µορφη΄
΄ν
επιχει΄ρησης (η λεγο΄µενη «ευρωπαϊκη΄ ιδιωτικη΄ εταιρει΄α») που θα αποβλε΄πει στην απλοποι΄ηση των κανονιστικω
΄ ν σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, δεν θα πρε΄πει αντιτι΄θεται προς τα δικαιω
΄ µατα συµµετοχη΄ς που
διατα΄ξεων και διαδικασιω
΄εχουν διαµορφωθει΄ σε α΄λλα υπα΄ρχοντα επιχειρηµατικα΄ προ΄τυπα και ο΄τι, συνεπω
΄ ς, τα σχετικα΄ δικαιω
΄ µατα που
ορι΄ζονται στην οδηγι΄α για το καταστατικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας πρε΄πει να επεκταθου΄ν µε συνε΄πεια και στην
ευρωπαϊκη΄ ιδιωτικη΄ εταιρει΄α·
52. επιδοκιµα΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να ξεκινη΄σει µελε΄τη σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σο ει΄ναι εφικτη΄ η
δηµιουργι΄α ευρωπαϊκη΄ς ιδιωτικη΄ς εταιρι΄ας (EPC), η οποι΄α υποστηρι΄ζεται απο΄ την πλειοψηφι΄α των ενδιαφεροµε΄νων
παραγο΄ντων· καλει΄ επι΄σης την Επιτροπη΄, στο πλαι΄σιο αυτη΄ς της µελε΄της, να εξετα΄σει τις ελα΄χιστες απαιτη΄σεις ως
προς το κεφα΄λαιο για τη δηµιουργι΄α ευρωπαϊκη΄ς ανω΄νυµης εταιρι΄ας (SE), συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
2157/2001 του Συµβουλι΄ου της 8ης Οκτωβρι΄ου 2001, περι΄ του καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας (SE) (1),
η΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις για νε΄α µορφη΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας αναπροσαρµοσµε΄νης στις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις·
θεωρει΄ ο΄τι η ελα΄χιστη απαι΄τηση ως προς ΄ενα κεφα΄λαιο 120 000 ευρω΄ καθιστα΄ δυ΄σκολο για τις µικροµεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις να υιοθετη΄σουν τη µορφη΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας·
53.

΄ νυµες εταιρει΄ες το συ΄στηµα της δευ΄τερης οδηγι΄ας ει΄ναι ιδιαι΄τερα αυστηρο΄·
θεωρει΄ ο΄τι για τις µικρε΄ς ανω

54. υποστηρι΄ζει την Επιτροπη΄ στην προ΄θεση΄ της να παραχωρη΄σει, µε΄σω µιας οδηγι΄ας, στις επιχειρη΄σεις πανευρωπαϊκα΄ δικαι΄ωµα επιλογη΄ς µεταξυ΄ µονιστικου΄ η΄ δυαδικου΄ συστη΄µατος·
΄ς
55. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄, καθω
και στις κυβερνη΄σεις και στις κανονιστικε΄ς και εποπτικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν και των υπο΄ ΄ενταξη µελω΄ν.
(1) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 1.

P5_TA(2004)0347

Κυ΄προς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την Κυ΄προ
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄µφωνη γνω΄µη που διατυ΄πωσε στις 9 Απριλι΄ου 2003 ο΄σον αφορα΄ την αι΄τηση προσχω
ρησης της ∆ηµοκρατι΄ας της Κυ΄πρου στην Ευρωπαϊκη΄ Ενωση (1),
΄ ρησης της ∆ηµοκρατι΄ας της Κυ΄πρου, της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη προσχω
∆ηµοκρατι΄ας της Εσθονι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγγαρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Λετονι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Λιθουανι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Μα΄λτας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Πολωνι΄ας, τη Σλοβακικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Σλοβενι΄ας, και ιδι΄ως το Πρωτο΄κολλο 10 αυτη΄ς,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 11ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τη συνολικη΄ ΄εκθεση παρακολου΄θησης
της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στην οποι΄α βρι΄σκονται οι προετοιµασι΄ες για την ΄ενταξη στην
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Εσθονι΄ας, της Κυ΄πρου, της Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας,
της Ουγγαρι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβενι΄ας και της Σλοβακι΄ας (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2 του Κανονισµου΄ του,
(1) ΕΕ C 64 Ε της 12.3.2004, σ. 365.
(2) P5_TA(2004)0180.
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A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ΄εχει υποστηρι΄ξει µε συνε΄πεια ο΄λες τις προσπα΄θειες για
επανε΄νωση της Κυ΄πρου,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο υποστη΄ριξε ειδικα΄ την προ΄σφατη διαδικασι΄α διευθε΄τησης
που ξεκι΄νησε στη Νε΄α Υο΄ρκη και ολοκληρω΄θηκε στο Bürgenstock της Ελβετι΄ας, υπο΄ την αιγι΄δα του Γενικου΄
Γραµµατε΄α των ΗΕ κ. Κο΄φι Ανα΄ν,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µια απο΄ τις κορυφαι΄ες προτεραιο΄τητες και προκλη΄σεις για την ΕΕ ΄εγκειται στο να
΄ ρες και σε χω΄ρες οι οποι΄ες προ΄κειει΄ναι σε θε΄ση να προα΄γει την ειρη΄νη και τη σταθερο΄τητα σε γειτονικε΄ς χω
ται στο µε΄λλον να καταστου΄ν κρα΄τη µε΄λη,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, σε µια διαδικασι΄α διαπραγµατευ΄σεων που βασι΄ζεται σε συµβιβασµου΄ς, ει΄ναι ευ΄λογο
η τελικη΄ συµφωνι΄α ουδε΄ποτε να ικανοποιει΄ αµφο΄τερες τις πλευρε΄ς σε ο΄λες τις πτυχε΄ς της και ο΄τι, εν πα΄ση
΄ σει, τα µε΄τρα και οι ρυθµι΄σεις µπορου΄ν να τροποποιηθου΄ν κατο΄πιν αµοιβαι΄ας συµφωνι΄ας, µο΄λις
περιπτω
αποκατασταθει΄ η εµπιστοσυ΄νη και οικοδοµηθει΄ η ειρη΄νη,

΄ν
1.
επισηµαι΄νει ο΄τι το τελικο΄ σχε΄διο συµφωνι΄ας η΄ταν αποτε΄λεσµα διαπραγµατευ΄σεων µεταξυ΄ των δυ΄ο πλευρω
της νη΄σου της Κυ΄πρου, µε τη συµβολη΄ της Ελλα΄δας και της Τουρκι΄ας, και οριστικοποιη΄θηκε απο΄ τον Γενικο΄
Γραµµατε΄α των ΗΕ κ. Κο΄φι Ανα΄ν, µε εξουσιοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου Ασφαλει΄ας των ΗΕ·
2.
εκφρα΄ζει την υποστη΄ριξη΄ του και χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α του Γενικου΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν,
ο οποι΄ος, στις 31 Μαρτι΄ου, παρε΄δωσε στα δυ΄ο µε΄ρη την τελικη΄ εκδοχη΄ του σχεδι΄ου του για την επανε΄νωση της
Κυ΄πρου, το οποι΄ο θα τεθει΄ προς ΄εγκριση σε δυ΄ο χωριστα΄ δηµοψηφι΄σµατα στη Νη΄σο στις 24 Απριλι΄ου, ο΄πως ει΄χε
συµφωνηθει΄ απο΄ ο΄λα τα µε΄ρη στις 13 Φεβρουαρι΄ου 2004 στη Νε΄α Υο΄ρκη, ου΄τως ω΄στε η επανενωµε΄νη νη΄σος να
ενταχθει΄ την 1η Μαι΅ου στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
3.
αναγνωρι΄ζει, αν και θα χαιρε΄τιζε ανεπιφυ΄λακτα, να γι΄νει µια ενωµε΄νη Κυ΄προς µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, το δικαι΄ωµα των Κυπρι΄ων να αποφασι΄σουν µο΄νοι τους επι΄ του σχεδι΄ου µε΄σω δηµοψηφι΄σµατος χωρι΄ς α΄σκηση
εξωτερικω΄ν πιε΄σεων, και θα σεβαστει΄ την απο΄φαση΄ τους, αλλα΄ επισηµαι΄νει ο΄τι εξακολουθει΄ να ει΄ναι αναγκαι΄α η
ανα΄ληψη µιας ευρει΄ας εκστρατει΄ας ενηµε΄ρωσης που θα βασι΄ζεται σε πραγµατικα΄ στοιχει΄α·
4.
πιστευ΄ει ο΄τι το εν λο΄γω τελικο΄ ΄εγγραφο αποτελει΄ ΄εναν ιστορικο΄ συµβιβασµο΄ ο οποι΄ος θα τερµατι΄σει µια απο΄
τις πλε΄ον µακροχρο΄νιες διενε΄ξεις στην Ευρω΄πη και µπορει΄ να λειτουργη΄σει ως φωτεινο΄ παρα΄δειγµα για τη διευθε΄τηση εξι΄σου δυ΄σκολων διεθνω΄ν ζητηµα΄των·
5.
πιστευ΄ει ο΄τι το τελικο΄ αναθεωρηµε΄νο σχε΄διο θεσµοθετει΄ ΄ενα λειτουργικο΄ οµοσπονδιακο΄ συ΄στηµα διακυβε΄ρνησης που ει΄ναι σε θε΄ση να διασφαλι΄σει ο΄τι η επανενωµε΄νη Κυ΄προς θα µπορει΄ να εκφρα΄ζεται µε µι΄α φωνη΄ και να
΄ ν θεσµικω
΄ ν οργα΄νων και καλει΄ ο΄λα τα µε΄ρη να
διαδραµατι΄ζει πλη΄ρως τον ρο΄λο της στο πλαι΄σιο των ευρωπαϊκω
΄ σουν τις υποχρεω
΄ σεις τους µε εντιµο΄τητα και ευρυ΄τητα αντιλη΄ψεων·
εκπληρω
6.
επισηµαι΄νει ο΄τι η προτεινο΄µενη Πρα΄ξη Προσαρµογη΄ς του Πρωτοκο΄λλου 10 δεν προβλε΄πει µο΄νιµες παρεκκλι΄σεις απο΄ το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο αλλα΄ µο΄νον µεταβατικε΄ς περιο΄δους και καλει΄ την Επιτροπη΄ να ανταποκριθει΄
πλη΄ρως στις ευθυ΄νες της ο΄σον αφορα΄ την επο΄πτευση της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων της Πρα΄ξης·
7.
αντιλαµβα΄νεται ο΄τι ο λαο΄ς της Κυ΄πρου ΄εχει πολλα΄ ερωτη΄µατα ο΄σον αφορα΄ πολλε΄ς εξαιρετικα΄ πολυ΄πλοκες
πτυχε΄ς του σχεδι΄ου, αλλα΄ ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι οιεσδη΄ποτε δυσκολι΄ες ανακυ΄ψουν ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της
΄ ν οργα΄νων της ΕΕ, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την επισυµφωνι΄ας µπορου΄ν να επιλυθου΄ν µε τη συνδροµη΄ των θεσµικω
΄ ν και την επανεγκατα΄σταση των προσφυ΄γων του 1974·
στροφη΄ περιουσιω
8.
υπενθυµι΄ζει σε αµφο΄τερες τις πλευρε΄ς της νη΄σου ο΄τι η ΕΕ, µε΄σω της συµµετοχη΄ς της Επιτροπη΄ς, ΄εχει
υπογραµµι΄σει τη στη΄ριξη΄ της στη διαδικασι΄α που οδη΄γησε στην τελικη΄ µορφη΄ του σχεδι΄ου ειρη΄νευσης και συµφιλι΄ωσης·
9.
υποστηρι΄ζει ο΄τι η σταδιακη΄ αποστρατιωτικοποι΄ηση της νη΄σου θα διευκολυ΄νει την αµοιβαι΄α κατανο΄ηση των
δυ΄ο κοινοτη΄των και θα ανοι΄ξει τον δρο΄µο για την πλη΄ρη συµφιλι΄ωση΄ τους·
10. συµµερι΄ζεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι δεν τι΄θεται ζη΄τηµα επιλογη΄ς µεταξυ΄ του σχεδι΄ου Ανα΄ν και ενο΄ς
α΄λλου σχεδι΄ου, αλλα΄ µεταξυ΄ του σχεδι΄ου αυτου΄ και ουδεµι΄ας α΄λλης εναλλακτικη΄ς επιλογη΄ς για µεγα΄λο χρονικο΄
δια΄στηµα·
11. καλει΄ του κυπρι΄ους πολι΄τες να επιδει΄ξουν πλη΄ρη υπευθυνο΄τητα, συνε΄πεια και προση΄λωση στην ιδιο΄τητα΄
΄ ρας τους µε
τους του πολι΄τη της ΕΕ και να αξιοποιη΄σουν την ιστορικη΄ αυτη΄ ευκαιρι΄α για την επανε΄νωση της χω
ειρηνικο΄ τρο΄πο·
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΄ νει τους κυπρι΄ους πολι΄τες ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ ει΄ναι
12. διαβεβαιω
προ΄θυµα να συνδρα΄µουν οικονοµικα΄ στην εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας και του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου· χαιρετι΄ζει τα
θετικα΄ αποτελε΄σµατα της υψηλου΄ επιπε΄δου προπαρασκευαστικη΄ς δια΄σκεψης δωρητω΄ν που συνεκλη΄θη στις
15 Απριλι΄ου ως σηµαντικη΄ ΄ενδειξη της αλληλεγγυ΄ης της ευρωπαϊκη΄ς και διεθνου΄ς κοινο΄τητας·
΄ νει αµφο΄τερες τις πλευρε΄ς ο΄τι τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της ΕΕ θα εγγυηθου΄ν µε αυστηρο΄τητα, σε
13. διαβεβαιω
συνεργασι΄α µε α΄λλα διεθνη΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα, την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας, καθο΄σον το ζη΄τηµα αυτο΄ α΄πτεται
της ΄διας
ι
της αξιοπιστι΄ας τους·
΄ νει την προ΄θεση΄ του να παρακολουθη΄σει ενεργω΄ς την εφαρµογη΄ του Σχεδι΄ου Ανα΄ν, µε΄σω της
14. επιβεβαιω
αρµο΄διας επιτροπη΄ς του, και να συµβα΄λει στην παροχη΄ εγγυη΄σεων για το σχε΄διο·
15. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα σε ο΄λα τα µε΄ρη που συµµετει΄χαν στη
διαδικασι΄α των διαπραγµατευ΄σεων, στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια της
∆ηµοκρατι΄ας της Κυ΄πρου, της Ελλα΄δας και της Τουρκι΄ας και τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των ΗΕ.

P5_TA(2004)0348

΄ ρος πληρωµω
΄ν
Ενιαι΄ος χω
΄ ρο πληρωµω
΄ν
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το νοµικο΄ πλαι΄σιο για ΄ενα ενιαι΄ο χω
(2003/2101(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο σχετικα΄
µε ΄ενα νε΄ο νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο για τις πληρωµε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ (COM(2003)718),
΄ ρο ευρω-πληρωµω΄ν» της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση προο΄δου «Προς ΄εναν ενιαι΄ο χω
Τρα΄πεζας µε ηµεροµηνι΄α 26 Ιουνι΄ου 2003,
΄ ν «Euroland: Our Single Payment
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Λευκη΄ Βι΄βλο του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου Πληρωµω
΄ ν) το Μα΄ιο του 2002 (1),
Area» (Ευρωχω΄ρα: Ο Ενιαι΄ος Χω΄ρος Πληρωµω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ακρο΄αση εµπειρογνωµο΄νων που η Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς
οργα΄νωσε στις 20 Ιανουαρι΄ου 2004,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς και τη γνωµοδο΄τηση της
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0192/2004),
Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν πληρωµη΄ς
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αξιο΄πιστη και αποτελεσµατικη΄ εκτε΄λεση των διασυνοριακω
εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ει΄ναι απαραι΄τητη για την ολοκλη΄ρωση της ενιαι΄ας αγορα΄ς και ο΄τι κατα΄ συνε΄΄ ρος πληρωµω
΄ ν πρε΄πει να υλοποιηθει΄ πλη΄ρως ει δυνατο΄ν πριν απο΄ την προθεσµι΄α του
πεια ο ενιαι΄ος ευρωχω
2010 που προβλε΄πει µε΄χρι τω΄ρα ο τραπεζικο΄ς τοµε΄ας,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο ευρωπαϊκο΄ς τραπεζικο΄ς τοµε΄ας, ιδι΄ως µετα΄ την ΄δρυση
ι
του Ευρωπαϊκου΄ Συµβου΄ ρου
λι΄ου Πληρωµω΄ν το 2002, κατε΄βαλε µεγα΄λες προσπα΄θειες, για να προωθη΄σει την ιδε΄α του ενιαι΄ου χω
πληρωµω΄ν αλλα΄ και ο΄τι η εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων στην πρα΄ξη, ο΄πως για παρα΄δειγµα η εφαρµογη΄ συµπεφω΄ ν, εξακολουθει΄ να παρουσια΄ζει δυσκολι΄ες·
νηµε΄νων προδιαγραφω

Γ.

΄ ν µαζικω
΄ ν χρηµατικω
΄ ν µεταβιβα΄σεων
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η κατα΄σταση στον τοµε΄α των διασυνοριακω
εντο΄ς της ΕΕ παραµε΄νει µη ικανοποιητικη΄ καθω΄ς και ο΄τι οι πολι΄τες εξακολουθου΄ν να αντιµετωπι΄ζουν δυσκο΄ ν πληρωµω
΄ ν, τις οποι΄ες δεν αντιµετωπι΄ζουν σε καθαρα΄ εθνικε΄ς
λι΄ες κατα΄ την πραγµατοποι΄ηση διασυνοριακω
συναλλαγε΄ς·

(1) htt://www.europeanpaymentscouncil.org/

30.4.2004
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∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο ΄ενα συνεκτικο΄ νοµικο΄ πλαι΄σιο για τις µαζικε΄ς χρηµατικε΄ς µεταβιβα΄σεις σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, το οποι΄ο θα περιλαµβα΄νει την πληθω΄ρα των υφιστα΄µενων ρυθµι΄σεων, θα ενοποιει΄,
θα αντιµετωπι΄ζει τη νοµικη΄ ανασφα΄λεια και τις ανακολουθι΄ες και θα καλυ΄πτει τα κενα΄ του ρυθµιστικου΄
πλαισι΄ου·

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µετα΄ τη διευ΄ρυνση της ΕΕ πρε΄πει να υπα΄ρξει η επιτοµη΄ ενο΄ς ακο΄µη µεγαλυ΄τερου
΄ ρες
΄ ν συστηµα΄των και διαδικασιω
΄ ν µε΄σω του νοµικου΄ πλαισι΄ου καθω
΄ ς και ο΄τι οι υπο΄ ΄ενταξη χω
αριθµου΄ εθνικω
πρε΄πει να εισαγα΄γουν το ευρω΄ τουλα΄χιστον εντο΄ς ολι΄γων ετω΄ν·

1.
χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να καθορι΄σει τις νοµοθετικε΄ς προϋποθε΄σεις για τη δηµιουργι΄α
΄ ρου µαζικω
΄ ν πληρωµω΄ν εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· επισηµαι΄νει ωστο΄σο ο΄τι οι κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις
ενιαι΄ου χω
΄ ν συστηµα΄των και
πρε΄πει να διαµορφωθου΄ν ΄ετσι ω΄στε να µην παραβλα΄πτεται η αποτελεσµατικο΄τητα των εθνικω
΄ ν·
διαδικασιω
΄ ν, αξιο΄πιστων και
2.
θεωρει΄ ο΄τι οι πελα΄τες πρε΄πει να ΄εχουν στη δια΄θεση΄ τους µια σειρα΄ προ΄σφορων, φθηνω
προβλε΄ψιµων µε΄σων πληρωµη΄ς·
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να θε΄σει ταχε΄ως στη δια΄θεση΄ του τις οικονοµικε΄ς µελε΄τες που θα καταστη΄σουν
δυνατη΄ την αποσαφη΄νιση των διακυβευµα΄των και των δυνατω΄ν επιλογω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ συγκεκριµε΄να τις υποδοµε΄ς, τις διαλειτουργικο΄τητες και την διατραπεζικο΄τητα·
΄ ν δεν ει΄ναι ικανοποιητικη΄,
4.
εκτιµα΄ ο΄τι, δεδοµε΄νου ο΄τι η παρου΄σα κατα΄σταση της ευρωπαϊκη΄ς ζω΄νης πληρωµω
πρε΄πει να ληφθου΄ν σε τεχνικο΄ επι΄πεδο τα αναγκαι΄α νοµικα΄ µε΄τρα για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς γνη΄σιου και αποτελεσµατικου΄ ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος πληρωµω΄ν·
΄ ν στοιχει΄ων του νοµικου΄ πλαισι΄ου, να
5.
καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την εφαρµογη΄ των επιµε΄ρους συστατικω
επιλε΄γει κα΄θε φορα΄ το νοµοθε΄τηµα που συνεπα΄γεται την ελα΄χιστη δυνατη΄ ρυθµιστικη΄ παρε΄µβαση για την επι΄τευξη
του στο΄χου· φρονει΄ ο΄τι, ο΄ταν ει΄ναι πρακτικο΄ και εφικτο΄, θα πρε΄πει να ισχυ΄ει η αυτορρυ΄θµιση εκ µε΄ρους των
φορε΄ων της αγορα΄ς·
6.
θεωρει΄ ο΄τι, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, εα΄ν η αυτορρυ΄θµιση αποτυ΄χει η΄ αποδειχθει΄ αναπο΄ ρου πληρωµω΄ν πρε΄πει να δοθει΄
τελεσµατικη΄, η προτεραιο΄τητα για τη ρυ΄θµιση της λειτουργι΄ας του ευρωπαϊκου΄ χω
στις οδηγι΄ες και ΄επειτα στους κανονισµου΄ς προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται ο΄τι τα νοµικα΄ µε΄τρα θα αρχι΄ζουν να
ισχυ΄ουν συγχρο΄νως και µε τον ΄διο
ι
τρο΄πο σε ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
΄ ν πληρωµω
΄ ν σε ευρω
΄ πρε΄πει να υπακου΄ει στις εξη΄ς αρχε΄ς: οι κατα7.
θεωρει΄ ο΄τι η ρυ΄θµιση των διασυνοριακω
ναλωτε΄ς πρε΄πει πα΄ντα να επιβαρυ΄νονται µε το αυτο΄ κο΄στος µε το οποι΄ο επιβαρυ΄νονται και σε εθνικο΄ επι΄πεδο· οι
΄ ρα την αποτελεσµααρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ει΄ναι εκει΄νες που πρε΄πει να ελε΄γχουν, σε πρω΄το βαθµο΄, στην κα΄θε χω
τικη΄ εκτε΄λεση των προβλεπο΄µενων µε΄τρων·
΄ ς τους στο΄χους και
8.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι του΄το προϋποθε΄τει ο΄τι τα ο΄ργανα της Ένωσης θα ΄εχουν ορι΄σει σαφω
το χρονοδια΄γραµµα εφαρµογη΄ς και ο΄τι θα υπα΄ρχει παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς απο΄ τους οικονοµικου΄ς
φορει΄ς·
΄ ν πρε΄πει να ενοποιηθου΄ν σε ευρωπαϊκο΄
9.
πιστευ΄ει ο΄τι οι κανο΄νες ελε΄γχου των φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ µατος ελε΄γχου η΄
ανταγωνιστικου΄ς ο΄ρους· η περαιτε΄ρω δια΄σπαση του δικαιω
επι΄πεδο για να εξασφαλι΄ζουν ΄σους
ι
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν πρε΄πει να αποτραπει΄· εκτιµα΄ ο΄τι, προς το συµφε΄ρον ο΄λων των ενδιαφεη µει΄ωση των ελεγκτικω
΄ ν, εµπο΄ρων και τραπεζω΄ν), η δηµιουργι΄α ενο΄ς νε΄ου καθεστω
΄ τος του παρο΄χου υπηρερο΄µενων µερω΄ν (καταναλωτω
΄ ν πληρωµω΄ν δεν πρε΄πει να ΄εχει ως συνε΄πεια την καταστροφη΄ της φυσικη΄ς, προβλεπτικη΄ς, χρηµατοπιστωτικη΄ς
σιω
΄ ν που εκδι΄δονται στην αγορα΄·
και οικονοµικη΄ς ασφα΄λειας των µε΄σων πληρωµω
10. καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρακολουθει΄ µε τη µε΄γιστη δυνατη΄ προσοχη΄ τις τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις συγχω΄ ν πληρωµω
΄ ν· διαπιστω
΄ νει ο΄τι σε επιµε΄ρους τοµει΄ς, π.χ. στις πιστωτικε΄ς
νευ΄σεις στον τοµε΄α παροχη΄ς υπηρεσιω
κα΄ρτες, η αγορα΄ κυριαρχει΄ται απο΄ µικρο΄ αριθµο΄ επιχειρη΄σεων που κατε΄χουν δεσπο΄ζουσα θε΄ση·
11. χαιρετι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να συµπεριλα΄βει το΄σο διασυνοριακε΄ς ο΄σο και καθαρα΄ εθνικε΄ς πληρωµε΄ς στο νοµικο΄ πλαι΄σιο· απαιτει΄ να επεκταθει΄ το πεδι΄ο ισχυ΄ος του νοµικου΄ πλαισι΄ου, απο΄ το 2006, σε ο΄λες τις
΄ · απαιτει΄ την ενιαι΄α ρυ΄θµιση
πληρωµε΄ς που εκτελου΄νται εντο΄ς της ΕΕ σε ευρω΄ µε΄χρι του υ΄ψους των 50 000 ευρω
για τις συναλλαγε΄ς σε α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς νοµισµατικε΄ς µονα΄δες·
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΄ ν κανο΄νων για τα εµβα΄σµατα εντο΄ς της ζω΄νης
12. θεωρει΄ αναγκαι΄ες την αλλαγη΄ και την ενι΄σχυση των νοµικω
ευρω΄, ιδιαι΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ τα µεταφερο΄µενα ποσα΄ που πρε΄πει να πιστω΄νονται εις το ακε΄ραιο στον λογαριασµο΄
του αποδε΄κτη, ο δε χρο΄νος της εκτε΄λεσης της πληρωµη΄ς δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τις ΄εξι εργα΄σιµες ηµε΄ρες, που
θα µειωθου΄ν σε τρεις απο΄ το 2008·
΄ , δεδοµε΄νου
13. εκτιµα΄ ο΄τι πρε΄πει να προωθηθει΄ η νοµικη΄ και τεχνικη΄ ασφα΄λεια των πληρωµω΄ν στη ζω΄νη ευρω
ο΄τι οι καταναλωτε΄ς ΄εχουν τη νο΄µιµη προσδοκι΄α να επωφελου΄νται, στην εσωτερικη΄ αγορα΄, των αυτω΄ν επιπε΄δων
΄ ρα τους·
προστασι΄ας που τους παρε΄χεται στην χω
14. χαιρετι΄ζει την προ΄θεση του ευρωπαϊκου΄ τραπεζικου΄ τοµε΄α και της Επιτροπη΄ς να δηµιουργη΄σουν κοινη΄
΄ ν·
ευρωπαϊκη΄ διαδικασι΄α καταγραφη΄ς οφειλω
΄ ν κρατω΄ν, ο΄που η διασυνοριακη΄ λειτουργι΄α ει΄ναι πολυ΄ πιο
15. υπογραµµι΄ζει ο΄τι στον τοµε΄α των τραπεζικω
ικανοποιητικη΄, πρε΄πει να αποτελε΄σει προτεραιο΄τητα η γενικευµε΄νη και χωρι΄ς χρονοτριβη΄, σε ο΄,τι αφορα΄ τις προβλεπο΄µενες προθεσµι΄ες, της «ε΄ξυπνης κα΄ρτας» δευ΄τερης γενεα΄ς, προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η ασφα΄λεια της χρη΄σης
της σε ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
16. θεωρει΄ απαραι΄τητο να δι΄νονται στους πελα΄τες της τρα΄πεζας οι σηµαντικο΄τερες πληροφορι΄ες σε ευσυ΄νοπτη
και κατανοητη΄ µορφη΄·
΄ ν προς το συµφε΄ρον ενο΄ς
17. θεωρει΄ ζωτικη΄ς σηµασι΄ας την απαι΄τηση για ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των πελατω
απρο΄σκοπτου ανταγωνισµου΄· καλει΄ τον πιστωτικο΄ τοµε΄α της οικονοµι΄ας να υποβα΄λλει προτα΄σεις στο πλαι΄σιο µιας
διαδικασι΄ας τυποποι΄ησης της µεταβι΄βασης δεδοµε΄νων (π.χ. πα΄γιες εντολε΄ς, χρεωστικε΄ς εγγραφε΄ς), για να διευκολυνθει΄ ο πελα΄της στην αλλαγη΄ συ΄νδεσης λογαριασµου΄ του· απαιτει΄ την ταχυ΄τατη καθιε΄ρωση της διαφα΄νειας των
΄ ν·
εξο΄δων εκκαθα΄ρισης των λογαριασµω
18. τα΄σσεται, χα΄ριν της νοµικη΄ς ασφα΄λειας και της χωρι΄ς υψηλο΄ κο΄στος επεξεργασι΄ας των εντολω΄ν πληρωµω΄ν,
΄ ν που
υπε΄ρ του εγκαι΄ρως (πριν απο΄ την ΄εναρξη του εµβα΄σµατος) ανε΄κκλητου χαρακτη΄ρα των εντολω΄ν πληρωµω
΄ ν πληρωµω
΄ ν (π.χ. εµβα΄σµατα)· ζητει΄ ο΄µως για την περι΄πτωση των
δι΄νονται απευθει΄ας στον πα΄ροχο των υπηρεσιω
΄ ν τη δυνατο΄τητα ανα΄κλησης επι΄ µακρο΄τερον, ιδι΄ως ο΄ταν το υ΄ψος του προς πληρωµη΄
βραχυπρο΄θεσµων πληρωµω
ποσου΄ δεν στα΄θηκε δυνατο΄ν να καθοριστει΄ κατα΄ τη χρονικη΄ στιγµη΄ της εντολη΄ς απο΄ τον εντολε΄α·
19. χαιρετι΄ζει το στο΄χο να προωθηθου΄ν εντο΄ς της ΕΕ οι πωλη΄σεις εξ αποστα΄σεως και το εµπο΄ριο µε΄σω του
΄ ν ο πα΄ροχος
∆ιαδικτυ΄ου· δεν δε΄χεται ο΄µως να καθι΄σταται υπο΄λογος σε διαφορε΄ς µεταξυ΄ εµπο΄ρων και πελατω
΄ ν πληρωµω΄ν, ει΄τε δυνα΄µει ρυθµι΄σεων περι΄ ευθυ΄νης ει΄τε δυνα΄µει διευρυµε΄νων δικαιωµα΄των διο΄ρθωσης
υπηρεσιω
΄ ν· απαιτει΄ αντ’ αυτου΄ τον σαφη΄ διαχωρισµο΄ της κυρι΄ως επιχειρηµατικη΄ς δραστηριο΄τητας
προς ο΄φελος των πελατω
απο΄ τη χρηµατικη΄ µεταβι΄βαση· ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η ανα΄πτυξη (κατ’ επιλογη΄ν) συστηµα΄των ασφαλει΄ας (π.χ. µε΄σω
΄ ν) απο΄κειται στην αγορα΄·
δεσµευµε΄νων λογαριασµω
΄ ν πληρωµω
΄ ν ει΄ναι συ΄µφωνα µε εθνικε΄ς διατα΄ξεις των
20. συµµερι΄ζεται την α΄ποψη ο΄τι ο πα΄ροχος των υπηρεσιω
΄ ν ο υπευ΄θυνος για τη δε΄ουσα εκτε΄λεση της εντολη΄ς εκ µε΄ρους του πελα΄τη και πρε΄πει γι’ αυτο΄ το
κρατω΄ν µελω
λο΄γο να φε΄ρει το βα΄ρος της σχετικη΄ς ευθυ΄νης, αφη΄ς στιγµη΄ς η εντολη΄ εκ µε΄ρους του πελα΄τη εµπε΄σει στη δικη΄
του σφαι΄ρα επιρροη΄ς· απορρι΄πτει την επε΄κταση της αντικειµενικη΄ς ευθυ΄νης· ει΄ναι ωστο΄σο της α΄ποψης ο΄τι η
ευθυ΄νη του παρο΄χου στη νοµικη΄ του σχε΄ση µε τον πελα΄τη του ο΄σον αφορα΄ την επιλογη΄ υπαιτιο΄τητας πρε΄πει να
΄ ν φορε΄ων που χρησιµοποιει΄ ο ΄διος·
επεκταθει΄ και στη χρε΄ωση ενδια΄µεσων επιχειρη΄σεων και τεχνικω
ι
ζητει΄ να βρεθει΄
µια διαδικασι΄α στο πλαι΄σιο της αυτορρυ΄θµισης µεταξυ΄ τραπεζικω΄ν ενω΄σεων, φορε΄ων εκµετα΄λλευσης δικτυ΄ων
πληρωµω΄ν και εµπορι΄ου, ω΄στε να διευκρινισθου΄ν το συντοµο΄τερο εσωτερικα΄ ζητη΄µατα ανα΄ληψης ευθυ΄νης· η
λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε ζητη΄µατα ανα΄ληψης ευθυ΄νης σε περι΄πτωση ΄εµµεσων ζηµιω΄ν και ανωτε΄ρας βι΄ας
΄ ν δικαστικω
΄ ν αρχω
΄ ν·
πρε΄πει να αφεθει΄ στην δικαιοδοσι΄α των εθνικω
21. συνιστα΄, σε περι΄πτωση απατηλη΄ς χρη΄σης µιας κα΄ρτας πληρωµη΄ς απο΄ τρι΄το προ΄σωπο, ο κα΄τοχος της
κα΄ρτας να καλει΄ται να αναλα΄βει την #ποσοτικα΄ περιορισµε΄νη# ευθυ΄νη µο΄νο σε περι΄πτωση παραβι΄ασης συγκεκρι΄ σεων και ανα΄λογα µε τη βαρυ΄τητα της παραβι΄ασης και την υπαιτιο΄τητα του κατο΄χου· εκτιµα΄ ο΄τι η
µε΄νων υποχρεω
ευθυ΄νη δεν θα πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να βαρυ΄νει τον κα΄τοχο της κα΄ρτας, απο΄ την στιγµη΄ που ο τελευται΄ος
΄ ν πληρωµω΄ν ο΄τι η κα΄ρτα του χρησιµοποιη΄θηκε παρανο΄µως, ενω΄ ο
κοινοποιη΄σει στην επιχει΄ρηση παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ ν πληρωµω΄ν πρε΄πει να διατηρει΄ αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για αυτε΄ς τις κοινοποιη΄σεις, ιδι΄ως
φορε΄ας παροχη΄ς υπηρεσιω
΄ νου·
ο΄σες γι΄νονται δια τηλεφω
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΄ ν πιστω
΄ νεται
22. ζητει΄ να ενσωµατωθει΄ στο νοµικο΄ πλαι΄σιο η αρχη΄ κατα΄ την οποι΄α σε ο΄λα τα ο΄ργανα πληρωµω
ολο΄κληρο το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στην εντολη΄ πληρωµη΄ς στο λογαριασµο΄ του λη΄πτη χωρι΄ς κρατη΄σεις, εφο΄σον ο
λη΄πτης δεν ΄εχει συµφωνη΄σει απο΄ κοινου΄ µε το χρηµατοπιστωτικο΄ του ΄δρυµα
ι
ρητω΄ς ειδικη΄ ρυ΄θµιση, περι΄πτωση
κατα΄ την οποι΄α γνωστοποιει΄ται µε σαφη΄νεια στον λη΄πτη το υ΄ψος και η µορφη΄ της κρα΄τησης·
23. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να οριστει΄ η ΕΕ ως ενιαι΄ο νοµικο΄ πλαι΄σιο σε συνα΄ρτηση µε την
ειδικη΄ συ΄σταση VII της οµα΄δας χρηµατοπιστωτικη΄ς δρα΄σης για το ξε΄πλυµα χρη΄µατος· φρονει΄, ωστο΄σο, ο΄τι για
εµβα΄σµατα που καταβα΄λλονται τοις µετρητοι΄ς θα θεσπιστου΄ν οριακε΄ς τιµε΄ς· επισηµαι΄νει ο΄τι οι «αποτελεσµατικε΄ς,
΄ ρισης εµβασµα΄των, οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α
βασιζο΄µενες στους κινδυ΄νους διαδικασι΄ες αναγνω
δεδοµε΄να» δεν ει΄ναι πραγµατοποιη΄σιµες απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη·
24. καλει΄ τον τραπεζικο΄ τοµε΄α µετ’ επιτα΄σεως να αυξη΄σει σταθερα΄ σε συνεργασι΄α µε τη βιοµηχανι΄α της τεχνο΄ ν µε΄σω ∆ιαδικτυ΄ου και
λογι΄ας της πληροφορι΄ας και τις εποπτικε΄ς αρχε΄ς την ασφα΄λεια των τραπεζικω΄ν συναλλαγω
΄ νει τους πελα΄τες µε ευ΄ληπτο τρο΄πο σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους και τα προληπτικα΄ µε΄τρα που πρε΄πει να
να ενηµερω
λαµβα΄νονται·
25. αναγνωρι΄ζει το ο΄φελος που θα αποκοµι΄σουν οι καταναλωτε΄ς απο΄ την µει΄ωση του µεγι΄στου χρο΄νου για την
΄ ν των πιστω΄σεων απο΄ ΄εξι σε τρεις εργα΄σιµες ηµε΄ρες· εν του΄τοις, συµφωνει΄ µε την α΄ποψη
εκτε΄λεση των µεταφορω
της Επιτροπη΄ς ο΄τι οι διασυνοριακε΄ς µεταφορε΄ς πιστω΄σεων, σε νο΄µισµα α΄λλο απο΄ το ευρω΄, δεν ει΄ναι ακο΄µα ΄ετοιµες
΄ σεων που εκτελου΄νται σε ευρω
΄,
απο΄ τεχνικη΄ς πλευρα΄ς ω΄στε να τεθου΄ν στο αυτο΄ επι΄πεδο µε τις µεταφορε΄ς πιστω
΄ σεων σε νο΄µισµα α΄λλο απο΄ το ευρω΄ θα πρε΄πει να επιδιω
΄ ξουν να
µολονο΄τι οι διασυνοριακε΄ς µεταφορε΄ς πιστω
φθα΄σουν στο ΄διο
ι
επι΄πεδο το συντοµο΄τερο·
26. εκφρα΄ζει την επιδοκιµασι΄α του για ο΄λους τους µηχανισµου΄ς που αφορου΄ν τις εναλλακτικε΄ς διευθετη΄σεις
΄ ν, και οι οποι΄οι συµβα΄λλουν στην αποφυγη΄ χρονοβο΄ρων διαδικασιω
΄ ν· σε περι΄πτωση που δεν ει΄ναι δυνατη΄
διαφορω
΄ ν και η επι΄τευξη αποτελεσµατικω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν προσφυγη΄ς και επι΄λυση΄ς της για τους
η ταχει΄α διευθε΄τηση διαφορω
΄ ν επι΄λυσης των διαφορω
΄ ν στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ και
καταναλωτε΄ς, ει΄ναι σκο΄πιµη η δεσµευτικη΄ θε΄σπιση µηχανισµω
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο·
27.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0349

Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο
΄ ντας στη συνεκαι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων  Οικοδοµω
κτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς (COM(2003)302  C5-0550/2003  2003/2221(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
(COM(2003)302  C5-0550/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης για το περιβα΄λλον (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το πε΄µπτο και το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
και επι΄δειξης,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διαδικασι΄α της Λισσαβο΄νας και τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου του Göteborg, της
15ης και16ης Ιουνι΄ου 2001,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 16ης Φε΄ ν συ΄ναψης
βρουαρι΄ου 1998, για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 93/38/ΕΟΚ περι΄ συντονισµου΄ των διαδικασιω
΄ ν και των τηλεπικοινωνιω
΄ ν (2),
συµβα΄σεων στους τοµει΄ς του υ΄δατος, της ενε΄ργειας, των µεταφορω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, περι΄ θεσπι΄σεως
΄ νουν
του πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που καταναλω
ενε΄ργεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ (COM(2003)453),
(1) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄
΄ ν πο΄ρων» (COM(2003)572) και την ανακοι΄µε τη «θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την αειφο΄ρο χρη΄ση των φυσικω
νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για «το΄νωση των τεχνολογιω΄ν υπε΄ρ
της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης: προ΄γραµµα δρα΄σης για τις περιβαλλοντικε΄ς τεχνολογι΄ες στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση»
(COM(2004)38),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0261/2004),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι οικονοµι΄ες ει΄ναι σαν τα οικοσυστη΄µατα: και τα δυ΄ο συστη΄µατα προσλαµβα΄νουν
ενε΄ργεια και υλικα΄ και τα µετατρε΄πουν σε προϊο΄ντα και διεργασι΄ες, µε µο΄νη διαφορα΄ ο΄τι η οικονοµι΄α µας
ακολουθει΄ γραµµικε΄ς ροε΄ς πο΄ρων ενω΄ η φυ΄ση κυκλικε΄ς· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στο πλαι΄σιο των ραγδαι΄α
΄ ν και πληθυσµω
΄ ν, η παραγωγη΄ και τα προϊο΄ντα που επιφε΄ρουν ροε΄ς αποβλη΄των
αναπτυσσο΄µενων οικονοµιω
τα οποι΄α η φυ΄ση δεν µπορει΄ να απορροφη΄σει η΄ τα οποι΄α δεν µπορου΄ν να µετατραπου΄ν σε νε΄ους πο΄ρους
΄ σιµης ανα΄πτυξης,
καθι΄στανται ολοε΄να πιο προβληµατικα΄ απο΄ την α΄ποψη της βιω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι αλλαγε΄ς στη βιο΄σφαιρα που προκαλει΄ η ανθρω΄πινη κοινωνι΄α ει΄ναι εκτεταµε΄νες,

Γ.

΄ σεις, δεν µπορει΄ να
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, µολονο΄τι επανειληµµε΄να πολιτικα΄ µε΄τρα ΄εχουν επιφε΄ρει βελτιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη µο΄νον µε΄σω παρο΄µοιων µε΄τρων,
επιτευχθει΄ πραγµατικη΄ προ΄οδος προς την βιω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η υπερεκµετα΄λλευση του πλανη΄τη µπορει΄ βεβαι΄ως να βοηθη΄σει προσωρινα΄ την
΄ σει το υλικο΄ βιοτικο΄ επι΄πεδο, υποβαθµι΄ζει ο΄µως συγχρο΄νως σοβαρα΄ το φυσικο΄ µας κεφα΄κοινωνι΄α να βελτιω
λαιο και ο΄τι στο µε΄λλον οι περιορισµοι΄ στην ευηµερι΄α θα καθορι΄ζονται απο΄ το φυσικο΄ κεφα΄λαιο και ο΄χι απο΄
τη βιοµηχανικη΄ καινοτοµι΄α και τις δεξιο΄τητες,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα συµφε΄ροντα του εµπορι΄ου και του περιβα΄λλοντος δεν ει΄ναι απαραι΄τητο να ει΄ναι
΄ σιµη οικονοµικη΄ ευηµερι΄α στο µε΄λλον θα ει΄ναι
αντικρουο΄µενα και αναγνωρι΄ζοντας εκ παραλλη΄λου ο΄τι η βιω
δυνατη΄ µο΄νο µε συ΄στηµα βασιζο΄µενο στην αγορα΄, στο πλαι΄σιο του οποι΄ου θα αναγνωρι΄ζεται πλη΄ρως η αξι΄α
΄ ν κεφαλαι΄ου, περιλαµβανοµε΄νου του φυσικου΄ κεφαλαι΄ου, και ο΄τι το κο΄στος των ζηµιω΄ν για
ο΄λων των µορφω
την ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον θα περιλαµβα΄νεται εξ ολοκλη΄ρου στις τιµε΄ς των προϊο΄ντων,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απαιτει΄ται επειγο΄ντως ο µετασχηµατισµο΄ς του υφιστα΄µενου συστη΄µατος παραγωγη΄ς
και κατανα΄λωσης και ο΄τι κυ΄ριος στο΄χος ει΄ναι η αλλαγη΄ προσανατολισµου΄ της κατανα΄λωση προς την βιωσι΄ ν εξο΄ρυξης πρω
΄ των υλω
΄ ν, παραγωγη΄ς και σχεδιασµου΄ προϊο΄ντων
µο΄τητα και η εναρµο΄νιση των διαδικασιω
κατα΄ το δυνατο΄ν µε φυσικε΄ς διεργασι΄ες και σχε΄δια,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η κοινωνι΄α εξαρτα΄ται πρωτι΄στως απο΄ προϊο΄ντα που αποτελου΄νται απο΄ πολλε΄ς διαφορετικε΄ς υ΄λες, βιολογικε΄ς, ορυκτε΄ς και συνθετικε΄ς, τα οποι΄α συχνα΄ συνδυα΄ζονται για την παραγωγη΄ συνθε΄των υλω΄ν, και υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι οι υ΄λες αυτε΄ς πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ τρο΄πον ω΄στε, ο΄ταν τελειω΄σει η ωφε΄λιµη δια΄ρκεια ζωη΄ς των προϊο΄ντων, να µην καταστου΄ν α΄χρηστα απο΄βλητα,

΄ ντας ο΄τι η δηµιουργι΄α κυ΄κλων ζωη΄ς προϊο΄ντων θα µπορου΄σε να διευκολυνθει΄ σηµαντικα΄ απο΄ τη σταH. εκτιµω
΄ ν ουσιω΄ν η΄ ο΄σων παρουσια΄ζουν παρεµφερη΄ προβλη΄διακη΄ εξα΄λειψη των επι΄µο΄νων, τοξικω΄ν και βιοσωρευτικω
µατα,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄εννοια της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) παρε΄χει ευκαιρι΄ες για τη
δηµιουργι΄α πλαισι΄ου συστηµατικη΄ς συγκε΄ντρωσης των µε΄σων της περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς που λειτουρ΄ ς και τοµε΄ων πολιτικη΄ς για την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν στοιχει΄ων (ο΄πως το νερο΄, ο
γου΄ν µεµονωµε΄να καθω
΄ στε τα µε΄σα για την αποδοτικο΄τητα των πο΄ρων,
αε΄ρας, κ.α΄.) που µε΄χρι ση΄µερα βασι΄ζεται στις ουσι΄ες, ου΄τως ω
την µει΄ωση των αποβλη΄των στο ελα΄χιστο και την ελεγχο΄µενη χρη΄ση επικι΄νδυνων ουσιω΄ν να ει΄ναι συνεκτικο΄τερα και διαφανε΄στερα για τους καταναλωτε΄ς και τη βιοµηχανι΄α,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ναι µεν η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, η οποι΄α δι΄δει προτεραιο΄τητα στη συνεργασι΄α µε
την αγορα΄, ΄εχει τα πλεονεκτη΄µατα΄ της αλλα΄ η στρατηγικη΄ αυτη΄ µπορει΄ να επιτυ΄χει µο΄νο εα΄ν οι τιµε΄ς αγορα΄ς
αντικατοπτρι΄ζουν το πραγµατικο΄ κο΄στος της παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης· µια τε΄τοια στρατηγικη΄ πρε΄πει να
΄ ν δαπανω
΄ ν και
συνοδευ΄εται απο΄ µια επιστηµονικα΄ θεµελιωµε΄νη ΄ερευνα για την εσωτερικοποι΄ηση των εξωτερικω
µπορει΄ να ει΄ναι επιτυχη΄ς µο΄νον εα΄ν τεθου΄ν σαφει΄ς επιστηµονικοι΄ περιορισµοι΄ µε βα΄ση τη φε΄ρουσα ικανο΄τητα
΄ ν συστηµα΄των,
και τη διατη΄ρηση της υγει΄ας των φυσικω
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ΙΑ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΟΠΠ νοει΄ται ως ολοκληρωµε΄νη ΄εννοια, η οποι΄α παρε΄χει τις αρχε΄ς που πρε΄πει να
τηρου΄ν εν γε΄νει οι περιβαλλοντικε΄ς πολιτικε΄ς της ΕΕ,

ΙΒ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει υποβα΄λλει δια΄φορες προτα΄σεις πολιτικη΄ς που σχετι΄ζονται µε την
ΟΠΠ χωρι΄ς να επιδεικνυ΄εται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην ανα΄γκη ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης των συστηµα΄των
καθω΄ς και στις πολλε΄ς σχε΄σεις και συνε΄ργειες που υπα΄ρχουν,

ΙΓ.

΄ νει αρχικα΄ ο΄λη της την προσοχη΄ στα προϊο΄ντα, γεγονο΄ς
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ επικεντρω
΄ ν και ο΄χι προϊο΄ντων δηµιουργου΄νται ισχυρα΄ κι΄νητρα για
λυπηρο΄ δεδοµε΄νου ο΄τι µε την παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν,
αποδοτικο΄τερη χρη΄ση της ενε΄ργειας και των υλικω

Ι∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το βιοµηχανικο΄ µας συ΄στηµα τροφοδοτει΄ται απο΄ αποµακρυσµε΄να οικοσυστη΄µατα
µε΄σω του εµπορι΄ου και συχνα΄ δεν επιδεικνυ΄ει ευαισθησι΄α στην υποβα΄θµιση΄ τους, γεγονο΄ς που σηµαι΄νει πως
πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να καταβληθου΄ν προσπα΄θειες για την προω΄θηση της προσε΄γγισης της ΟΠΠ σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο ο΄πως τονι΄ζεται στην ανακοι΄νωση,

ΙΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να παρε΄χονται στους καταναλωτε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα
χαρακτηριστικα΄ των προϊο΄ντων που αφορου΄ν το περιβα΄λλον και ο΄τι τα δια΄φορα συστη΄µατα απονοµη΄ς οικολογικω΄ν σηµα΄των τε΄θηκαν σε εφαρµογη΄ µε τις καλυ΄τερες των προθε΄σεων και ο΄τι ωστο΄σο, οι περισσο΄τερες
προσπα΄θειες στο θε΄µα αυτο΄ δεν ανταποκρι΄θηκαν στις προσδοκι΄ες· ο΄τι δε οι πλε΄ον εµφανει΄ς αδυναµι΄ες ΄εχουν
εντοπιστει΄ σε επι΄πεδο ΕΕ,

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι πρε΄πει να βελτιωθει΄ η ροη΄ της πληροφο΄ρησης µε΄σω ολο΄κληρης της αλυσι΄δας των
προϊο΄ντων και ο΄τι χρεια΄ζεται να βελτιωθου΄ν και συντονισθου΄ν τα δια΄φορα µε΄σα πληροφο΄ρησης και µα΄λιστα
να διευκολυνθει΄ η επανα΄χρηση και ανακυ΄κλωση·
1.
χαιρετι΄ζει την ανακοι΄νωση για την ΟΠΠ, αλλα΄ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι παρε΄χει µο΄νον
περιορισµε΄νη καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε το πω΄ς θα προσανατολιστει΄ η κοινωνι΄α στην κατευ΄θυνση των πραγµατικα΄
αειφο΄ρων συστηµα΄των ανα΄πτυξης και σχεδιασµου΄ προϊο΄ντων·
΄ς
2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ οδηγι΄α-πλαι΄σιο για την ΟΠΠ µε βα΄ση σειρα΄ σαφω
΄ ν απαιτη΄σεων για το
΄ ν και στο΄χων· τονι΄ζει ο΄τι δεν αποτελει΄ στο΄χο η παρουσι΄αση λεπτοµερω
προσδιορισµε΄νων αρχω
΄ ν προϋποθε΄σεων για τη διευκο΄λυνση των εµπορικω
΄ν
σχεδιασµο΄ των προϊο΄ντων, αλλα΄ µα΄λλον η θε΄σπιση βασικω
΄ ν στο µε΄λλον οι οποι΄ες θα πρε΄πει να βασι΄ζονται σε συστη΄µατα που δι΄δουν προτεραιο΄τητα στην απο΄δοση
πρακτικω
των πο΄ρων και θα πρε΄πει να διαρθρωθου΄ν σταδιακα΄ συ΄µφωνα µε βιολογικε΄ς διαδικασι΄ες·
3.
επισηµαι΄νει ο΄τι η ΄εννοια της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) πρε΄πει να αποσκοπει΄ στη
΄ ς τα µε΄σα της περι΄ νει συστηµατικα΄ και θα διαµορφω
΄ νει συνεκτικω
δηµιουργι΄α πλαισι΄ου το οποι΄ο θα συγκεντρω
΄ν
βαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς που λειτουργου΄ν µεµονωµε΄να καθω΄ς και τοµει΄ς πολιτικη΄ς για την προστασι΄α των φυσικω
΄στοιχει΄ων (ο΄πως το νερο΄, ο αε΄ρας, κ.α΄.) που µε΄χρι ση΄µερα βασι΄ζεται στις ουσι΄ες· καλει΄ την Επιτροπη΄ να διατυπω
σει συγκεκριµε΄νους στο΄χους µε στο΄χο τη διασφα΄λιση συνοχη΄ς και συνε΄πειας στον τοµε΄α της προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος που συνδε΄εται µε την παραγωγη΄ προϊο΄ντων·
4.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την προετοιµασι΄α της οδηγι΄ας, να αναγνωρι΄σει την ανα΄γκη να υπα΄ρξει µια
οριζο΄ντια πολιτικη΄, να δω΄σει προτεραιο΄τητα στα σοβαρο΄τερα περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζει η
Ένωση, να διερευνη΄σει το ενδεχο΄µενο κα΄λυψης των εισαγο΄µενων αγαθω΄ν, να καταβα΄λει προσπα΄θειες για την
ελαχιστοποι΄ηση του διοικητικου΄ α΄χθους των επιχειρη΄σεων και να προβλε΄ψει µια οδηγι΄α που θα καθιστα΄ ευκολο΄τερη την ανα΄ληψη των ευθυνω΄ν εκ µε΄ρους των ΜΜΕ·
5.

προτει΄νει οι κυ΄ριες αρχε΄ς που θα διε΄πουν το πλαι΄σιο της ΟΠΠ να βασι΄ζονται στα εξη΄ς:

α)

προσε΄γγιση που θα βασι΄ζεται σε συστη΄µατα, συ΄µφωνα µε την οποι΄α η συνεκτι΄µηση του κυ΄κλου ζωη΄ς θα
βρι΄σκεται στο επι΄κεντρο΄ της και θα δι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στο σχεδιασµο΄ του προϊο΄ντος,

β)

΄ ν συστηµα΄των, και του τρο΄που µε τον οποι΄ο η
µεγαλυ΄τερη κατανο΄ηση του τρο΄που λειτουργι΄ας των φυσικω
δια΄ρθρωση των επιχειρη΄σεων επι΄ βιολογικη΄ς βα΄σης µπορει΄ το΄σο να βελτιω΄σει την περιβαλλοντικη΄ ο΄σο και να
δηµιουργη΄σει πρωταρχικη΄ βα΄ση,

γ)

΄ νει δεν θα µετατρε΄πονται σε
εξασφα΄λιση του ο΄τι τα προϊο΄ντα των οποι΄ων η ωφε΄λιµη δια΄ρκεια ζωη΄ς τελειω
α΄χρηστα απο΄βλητα αλλα΄ να διαχωρι΄ζονται και να ανακαινι΄ζονται ω΄στε να αποτελου΄ν εισροε΄ς σε νε΄ους
κυ΄κλους παραγωγη΄ς,

δ)

΄ νονται τα σχε΄δια κατανα΄λωσης και πως µπορου΄ν να µετατραπου΄ν
µεγαλυ΄τερη κατανο΄ηση του πως διαµορφω
΄ετσι ω΄στε να συµβα΄λλουν στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη,
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ε)

΄ ν χαµηλου΄ αντι΄κτυπου 
βελτιστοποι΄ηση της διαδικασι΄ας σχεδιασµου΄ των προϊο΄ντων, µε την επιλογη΄ υλικω
µε προτι΄µηση στα βιοβασιζο΄µενα προϊο΄ντα· επι΄ πλε΄ον, οι επικι΄νδυνες ουσι΄ες, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και
πολλα΄ βαρια΄ µε΄ταλλα, δεν πρε΄πει να επιτρε΄πεται να αυξα΄νονται συστηµατικα΄ σε συγκεντρω΄σεις στη βιοσφαι΄ρα· επι΄σης τα χηµικα΄ προϊο΄ντα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ µη διαλυο΄µενο τρο΄πο· η ασφα΄λεια
΄ ν προϊο΄ντων πρε΄πει να υπολογι΄ζεται µε΄σω επιστηµονικη΄ς προσε΄γγισης που θα λαµβα΄νει υπο΄ψη
των χηµικω
τους κινδυ΄νους· πρε΄πει ο΄µως να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στην αρχη΄ της υποκατα΄στασης, πρα΄γµα που σηµαι΄νει
ο΄τι οι επικι΄νδυνες ουσι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νων πολλω΄ν βαρε΄ων µετα΄λλων, πρε΄πει να αντικατασταθου΄ν κατα΄
΄ µαπροτι΄µηση απο΄ ευµενε΄στερες η΄ να διαφυλα΄σσονται µε αυστηρα΄ ελεγχο΄µενη ανακυ΄κλωση κλειστου΄ κυκλω
τος,

΄ ν παραγωγη΄ς δει΄χνοντας προτι΄µηση τη συγκε΄ντρωση της παραγωγη΄ς µε την
στ) βελτιστοποι΄ηση των τεχνικω
΄ ν, και ειδικο΄τερα µε την ανα΄πτυξη τεχνικω
΄ ν για
ενθα΄ρρυνση της επανα΄χρησης και ανακυ΄κλωσης των υλικω
΄ ν ω΄στε να εισε΄ρχονται σε
το διαχωρισµο΄ και την ανασυσκευασι΄α των χρησιµοποιηµε΄νων προϊο΄ντων και υλικω
νε΄ους κυ΄κλους παραγωγη΄ς.
ζ)

µει΄ωση του αντικτυ΄που κατα΄ τη χρη΄ση,

η)

πλη΄ρης αξιοποι΄ηση των δυνατοτη΄των που παρε΄χει η ΟΠΠ για την προω΄θηση της µει΄ωσης του µεγε΄θους στο
΄ ς και µει΄ωση των
ελα΄χιστο και της εξαυ΅λωσης, αυ΄ξηση της αποδοτικο΄τητας της ενε΄ργειας και της υ΄λης καθω
απαιτη΄σεων µεταφορα΄ς και µετατροπη΄ των προϊο΄ντων σε αειφο΄ρες υπηρεσι΄ες,

θ)

µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ συνεργασι΄α των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν·

΄ ν αερι΄ων
6.
προτει΄νει να επικεντρωθου΄ν οι µεσοπρο΄θεσµοι στο΄χοι του πλαισι΄ου ΟΠΠ στη µει΄ωση των εκποµπω
΄ ς και των ατµοσφαιπου ευθυ΄νονται για το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου, του ευτροφισµου΄ και της οξι΄νισης καθω
΄ ν και στη
ρικω΄ν ρυ΄πων, στη µει΄ωση της ενεργειακη΄ς ΄εντασης, στον περιορισµο΄ της χρη΄σης επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν, της χρη΄σης του νερου΄, της παραγωγη΄ς αποβλη΄των
µει΄ωση στην ΄ενταση της χρη΄σης πο΄ρων παρθε΄νων υλικω
΄ ς και στην αυ΄ξηση της χρη΄σης ανανεω
΄ σιµων υλικω
΄ ν·
καθω
7.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι χωρι΄ς τη δηµιουργι΄α τε΄τοιου πλαισι΄ου δεν δι΄δονται τα αναγκαι΄α ση΄µατα και κι΄νητρα στους
υπευθυ΄νους για τον σχεδιασµο΄ και στους υπευθυ΄νους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων· ζητει΄ επι΄µονα στο πλαι΄σιο ΟΠΠ
να προβλε΄πονται σαφει΄ς στο΄χοι για αυτου΄ς τους πρωταρχικου΄ς περιβαλλοντικου΄ς σκοπου΄ς, τους οποι΄ους θα
΄ ν συµβα΄χαρα΄ξει απο΄ ισχυ΄οντες η΄ µελλοντικου΄ς στο΄χους και σκοπου΄ς των αντι΄στοιχων οδηγιω΄ν πλαισι΄ων, διεθνω
΄ ν στρατηγικω΄ν, προκειµε΄νου να δοθει΄ σαφει΄ς προσανατολισµο΄ς στους υπευθυ΄νους για τον
σεων και θεµατικω
σχεδιασµο΄ και στους υπευθυ΄νους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων·
΄ ν και
8.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνδρα΄µει τη βιοµηχανι΄α στη διαδικασι΄α της ΟΠΠ µε τη θε΄σπιση συνεκτικω
΄ ν κανο΄νων, ου΄τως ω
΄ στε να προωθηθει΄ η εξε΄λιξη πιο ολοκληρωµε΄νων και βασιζοµε΄νων σε συστη΄µατα πρασυνεπω
κτικω΄ν, ο΄πως λο΄γου χα΄ρη η οµαδοποι΄ηση της παραγωγη΄ς, η λειτουργικη΄ λογικη΄ (µετατροπη΄ των προϊο΄ντων σε
υπηρεσι΄ες), η απεξα΄ρτηση απο΄ τους υλικου΄ς πο΄ρους και η ανα΄πτυξη της τεχνολογι΄ας µε βα΄ση το παρα΄δειγµα της
φυ΄σης·
9.

΄ σει προτεραιο΄τητα στις παρακα΄τω δρα΄σεις:
καλει΄ την Επιτροπη΄ να δω

α)

ανα΄πτυξη των αναγκαι΄ων προϋποθε΄σεων, στο΄χων και κινη΄τρων νοµικου΄ και οικονοµικου΄ πλαισι΄ου για να γι΄νει
η ΟΠΠ πραγµατικο΄τητα,

β)

΄ ν σχεδι΄ων,
προσδιορισµο΄ς των και΄ριων τοµε΄ων Ε&Α και πιλοτικω

γ)

΄ ν εργαλει΄ων ενηµε΄ρωσης σε επι΄πεδο καταναλωτη΄ (µητρω΄α προϊο΄ντων,
ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ αποτελεσµατικω
οικολογικα΄ ση΄µατα η΄/και παρεµφερη΄ εργαλει΄α), χα΄ραξη στρατηγικη΄ς για τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο µπορου΄ν να
αναπτυχθου΄ν και συντονισθου΄ν διαφορετικα΄ µε΄σα πληροφο΄ρησης προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η ροη΄ πληροφο΄ρησης σε ο΄λη την αλυσι΄δα προϊο΄ντων,

δ)

ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ προγραµµα΄των εκπαι΄δευσης και ευαισθητοποι΄ησης του ευρυ΄τερου κοινωνικου΄ συνο΄λου, δει΄χνοντας ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε ορισµε΄νες οµα΄δες-στο΄χους,

ε)

ενσωµα΄τωση της συνεκτι΄µησης της ΟΠΠ και του κυ΄κλου ζωη΄ς σε ο΄λους τους µει΄ζονες τοµει΄ς πολιτικη΄ς της
ΕΕ,

στ) κατα΄ρτιση σχεδι΄ου για το συντονισµο΄ της ΟΠΠ µε α΄λλες διενεργου΄µενες διαδικασι΄ες, ο΄πως σχετικε΄ς θεµατικε΄ς στρατηγικε΄ς, η συνε΄χεια του Γιοχα΄νεσµπουργκ, οι Χηµικε΄ς Στρατηγικε΄ς, το σχε΄διο κλιµατολογικη΄ς δρα΄σης κ.α΄.·
10. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναζητη΄σει πιθανα΄ µε΄τρα για την προω΄θηση της αειφο΄ρου κατανα΄λωσης µε
κυ΄ριο στο΄χο τη µει΄ωση της κατανα΄λωσης λιγο΄τερων πο΄ρων και την αποδοτικο΄τητα των πο΄ρων βοηθω΄ντας τους
καταναλωτε΄ς να υιοθετου΄ν βιωσιµο΄τερη συµπεριφορα΄·

30.4.2004

30.4.2004
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΄ σει τα δια΄φορα µε΄σα της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ)
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διαµορφω
(µεταξυ΄ α΄λλων οικολογικα΄ ση΄µατα, συστη΄µατα διαχει΄ρισης, δηµο΄σιες συµβα΄σεις, κοινοτικο΄ συ΄στηµα οικολογικη΄ς
΄ στε να
διαχει΄ρισης και οικολογικου΄ ελε΄γχου (EMAS), πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα κ.λπ.) κατα΄ τρο΄πον ω
συνδε΄ονται µεταξυ΄ τους, να ει΄ναι σαφη΄ για τους καταναλωτε΄ς και εφαρµο΄σιµα για ο΄λες τις επιχειρη΄σεις·
12. καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της ΄εννοιας της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων
΄ σει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στη µεταφορα΄ γνω΄σεων και πληροφοριω
΄ ν για το περιβα΄λλον στους ενδια(ΟΠΠ), να αποδω
φερο΄µενους καταναλωτε΄ς·
΄ ν για το περιβα΄λλον προϊο΄ντων, η Επιτροπη΄ ενθαρρυ΄νει
13. τονι΄ζει ο΄τι για να προωθηθει΄ η κατανα΄λωση φιλικω
΄ σεις κ.λπ.·
τα κρα΄τη µε΄λη να εξετα΄σουν δια΄φορα κι΄νητρα ο΄πως µειωµε΄νους φο΄ρους, εκπτω
14. συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει την ΄εννοια της συνεκτι΄µησης του κυ΄κλου ζωη΄ς σε αρχη΄ πολιτικη΄ς που
θα λειτουργει΄ ως σηµει΄ο αναφορα΄ς, αλλα΄ τονι΄ζει ο΄τι χρεια΄ζεται να κατανοη΄σει µε ρεαλιστικο΄ τρο΄πο την αξι΄α και
τους πολλαπλου΄ς περιορισµου΄ς των εκτιµη΄σεων του κυ΄κλου ζωη΄ς, και ιδι΄ως αν νληφθου΄ν υπο΄ψη τα συνεχιζο΄µενα
προβλη΄µατα σε θε΄µατα διαθεσιµο΄τητας, ποιο΄τητας και συγκρισιµο΄τητας των στοιχει΄ων των εν λο΄γω εκτιµη΄σεων·
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενσωµατω΄σει τη συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς σε ο΄λες τις σχετικε΄ς νοµοθετικε΄ς της προτα΄σεις·
16. προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει στρατηγικη΄, προκειµε΄νου να προστεθου΄ν οι ΄εννοιες του κυ΄κλου
ζωη΄ς και του οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ στους στο΄χους της πρωτοβα΄θµιας και δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης, στην
΄ ν και στις σχολε΄ς επιχειρη΄σεων·
εκπαι΄δευση των µηχανικω
17. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να επανεξετα΄σει κατα΄ πο΄σον η υφιστα΄µενη νοµοθεσι΄α ει΄ναι συµβατη΄ µε την ΄εννοια
της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) και να καταργη΄σει διατα΄ξεις που δεν εφαρµο΄ζονται πλε΄ον·
18. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει ΄ενα συ΄στηµα αναφορα΄ς για βασικε΄ς οµα΄δες προϊο΄ντων ω΄στε να ει΄ναι
΄ σεων στις περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις·
δυνατη΄ η διαχρονικη΄ µε΄τρηση των βελτιω
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την ενι΄σχυση της ΟΠΠ, να αναγνωρι΄σει τον και΄ριο ρο΄λο της διαθεσιµο΄τητας,
της ποιο΄τητας και της συγκρισιµο΄τητας των στοιχει΄ων των προϊο΄ντων για τον περιβαλλοντικο΄ κυ΄κλο ζωη΄ς, ιδι΄ως
για τη συγκριτικη΄ ανα΄λυση των επιδο΄σεων, την επιση΄µανση και τα α΄λλα µε΄τρα που προβλε΄πει η ΟΠΠ·
20. ζητει΄ λοιπο΄ν απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση στο Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο για το πω΄ς θα
εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι βιοµη΄χανοι θα παρε΄χουν στοιχει΄α σχετικα΄ µε τον περιβαλλοντικο΄ κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων
τους και τι βοη΄θεια θα τους παρε΄χεται για να το πρα΄ττουν καθω΄ς και για το πω΄ς θα µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται τα εν λο΄γω στοιχει΄α·
21. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει συστη΄µατα για συ΄ναψη τεχνολογικω΄ν συµβα΄σεων σε επι΄πεδο ΕΕ, τα οποι΄α
θα διαχειρι΄ζεται κατα΄ προτι΄µηση η Επιτροπη΄ η΄ τα κρα΄τη µε΄λη υπο΄ τον συντονισµο΄ της Επιτροπη΄ς, µε στο΄χο την
΄ ν, περιλαµβανοµε΄νων των βελενι΄σχυση της ανα΄πτυξης περισσο΄τερο λειτουργικα΄ προσανατολισµε΄νων καινοτοµιω
΄ ν επιδο΄σεων·
τιωµε΄νων περιβαλλοντικω
22. εµµε΄νει στη θε΄ση ο΄τι οι τιµε΄ς της αγορα΄ς πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζουν το πραγµατικο΄ κο΄στος παραγωγη΄ς
και κατανα΄λωσης προκειµε΄νου τα οικολογικα΄ προϊο΄ντα να προσελκυ΄σουν το ενδιαφε΄ρον των καταναλωτω΄ν και να
΄ σει και/η΄ να
ενθαρρυνθει΄ η εξε΄λιξη προϊο΄ντων µε µεγαλυ΄τερο αειφο΄ρο χαρακτη΄ρα· καλει΄ την Επιτροπη΄ να µειω
καταργη΄σει τις επιδοτη΄σεις που αντι΄κεινται προς την ΟΠΠ· προτρε΄πει επι΄σης την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει πρωτα΄ νει»· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει τη
γωνιστικο΄ ρο΄λο στην εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «ο ρυπαι΄νων πληρω
συνεργασι΄α µε την αγορα΄, στην οποι΄α δι΄δεται προτεραιο΄τητα στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, και να τη συνοδευ΄σει
΄ ς θεµελιωµε΄νη ΄ερευνα για την εσωτερι΄κευση των εξωτερικω΄ν δαπανω
΄ ν·
µε επιστηµονικω
23. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναγνωρι΄σει το πο΄σο σπουδαι΄α ει΄ναι η ευθυ΄νη του παραγωγου΄ σ’ ο΄,τι αφορα΄
τον πλη΄ρη κυ΄κλο ζωη΄ς ενο΄ς προϊο΄ντος· ζητει΄ κατα΄ συνε΄πεια απο΄ την Επιτροπη΄ να διερευνη΄σει και εκπονη΄σει
΄εκθεση σχετικα΄ µε το ενδεχο΄µενο να θεσπισθει΄ η γενικη΄ ευθυ΄νη των παραγωγω΄ν για τις περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς
των προϊο΄ντων τους, ο΄πως η΄δη ισχυ΄ει για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων·
΄ ν» (λειτουρ24. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να δω΄σει τουλα΄χιστον την ΄δια
ι σηµασι΄α στο «σχεδιασµο΄ των υπηρεσιω
γι΄α και συ΄λληψη συστη΄µατος) µε τον «σχεδιασµο΄ των προϊο΄ντων» και να αναλα΄βει σαφει΄ς δρα΄σεις εντο΄ς της ΟΠΠ
για τη στροφη΄ απο΄ τα προϊο΄ντα στις υπηρεσι΄ες, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν και ευνοϊκο΄ για το περιβα΄λλον·
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25. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αξιολογη΄σει τα επιτευ΄γµατα και τους περιορισµου΄ς της νε΄ας προσε΄γγισης και
να υποβα΄λει προ΄ταση για την αναθεω΄ρηση της νε΄ας προσε΄γγισης·
26.

καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄ψουν επαρκει΄ς πο΄ρους για την εφαρµογη΄ της ΟΠΠ·

΄ ν για τα προϊο΄27. συνιστα΄ την περαιτε΄ρω διερευ΄νηση του ρο΄λου των λιανοπωλητω΄ν στην παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν και
ντα και ο΄τι θα πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο σηµαντικο΄ς ρο΄λος της εµπορικη΄ς προω΄θησης και των οικονοµικω
΄ ν τοµε΄ων·
ασφαλιστικω
28. πιστευ΄ει πως η προ΄σβαση του κοινου΄ σε περιβαλλοντικε΄ς πληροφορι΄ες για τα προϊο΄ντα αποτελει΄ απαραι΄΄ σουν τον αντι΄κτυπο επι΄ του κυ΄κλου
τητη προϋπο΄θεση και κι΄νητρο για τους βιοµηχα΄νους προκειµε΄νου να µειω
ζωη΄ς των προϊο΄ντων τους·
29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη τα προγρα΄µµατα Ε&Α σε θε΄µατα οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ που βρι΄σκονται σε εξε΄λιξη και να χρησιµοποιη΄σει α΄µεσα πο΄ρους του ΄εκτου πλαισι΄ου στη΄ριξης για την ενθα΄ρρυνση της
αναγκαι΄ας για την ΟΠΠ διατοµεακη΄ς ΄ερευνας, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της ανα΄πτυξης ενδεδειγµε΄νων προ΄τυπων
΄ ν διαχωρισµου΄ πολυστρωµατικω΄ν υλικω
΄ ν·
επιχειρη΄σεων. Πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανα΄πτυξη τεχνικω
υποστηρι΄ζει την α΄ποψη ο΄τι πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανα΄πτυξη προ΄τυπων για αναχρησιµοποιου΄µενα
΄ ν διαχωρισµου΄ πολυστρωµατικω΄ν υλικω
΄ ν·
και βιοαποδοµη΄σιµα υλικα΄ και τεχνικω
΄ ς και οµα΄δες εργασι΄ας σε
30. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συστη΄σει επιτροπη΄ καθοδη΄γησης για την ΟΠΠ καθω
συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς, ο΄πως ο σχεδιασµο΄ς συστηµα΄των, οικονοµικα΄ εργαλει΄α, στοιχει΄α για τον περιβαλλοντικο΄
κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων και την πολιτικη΄ κατανα΄λωσης· πιστευ΄ει ο΄τι, παρα΄λληλα, πρε΄πει να καθοριστου΄ν
σαφει΄ς διαδικασι΄ες ο΄σον αφορα΄ τους ενδιαφερο΄µενους και λεπτοµερε΄ς σχε΄διο εργασι΄ας και χρονοδια΄γραµµα για
τις δρα΄σεις, τις πρωτοβουλι΄ες και την εφαρµογη΄ που προβλε΄πει η Επιτροπη΄· επιπλε΄ον, πρε΄πει να διεξαχθει΄ µελε΄τη
για να διευκρινισθει΄ ο τρο΄πος αλληλεπι΄δρασης και αµοιβαι΄ας ενι΄σχυσης και στη΄ριξης των διαφο΄ρων µε΄σων που
θεωρου΄νται χρη΄σιµα για την προω΄θηση της ΟΠΠ· θεωρει΄ ο΄τι σηµαντικα΄ ζητη΄µατα που πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη
ει΄ναι τα µε΄τρα που βοηθου΄ν και υποκινου΄ν το΄σο τα µεµονωµε΄να α΄τοµα ο΄σο και τις επιχειρη΄σεις να συµπεριλα΄βουν
΄ ς και
το θε΄µα του κυ΄κλου ζωη΄ς στις αποφα΄σεις τους, στα µε΄τρα που αποκρι΄νονται σε α΄µεσες προκλη΄σεις καθω
στους µακροπρο΄θεσµους στο΄χους·
31. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει πρωτοβουλι΄ες, προκειµε΄νου να προωθη΄σει τη µεταφορα΄ γνω΄σεων
σχετικα΄ µε την Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων (εκτι΄µηση του κυ΄κλου ζωη΄ς, οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς κ.α΄.)
΄ ρες·
σε αναπτυσσο΄µενες χω
32.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0350

Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα
(2003/2235(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης το οποι΄ο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 31 του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
ορι΄ζει ο΄τι «κα΄θε εργαζο΄µενος ΄εχει δικαι΄ωµα σε υγιεινε΄ς, ασφαλει΄ς και αξιοπρεπει΄ς συνθη΄κες εργασι΄ας»,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση΄ του, της 6ης Νοεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε τη συγκρο΄τηση προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του, της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του πετρελαιοφο΄ρου Prestige στα ανοικτα΄ των ακτω΄ν της Γαλικι΄ας (2), της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του δεξαµενο΄πλοιου Prestige (3), και της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του
Prestige (4) και τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα,
(1)
(2)
(3)
(4)

P5_TA(2003)0483.
ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2004, σ. 415.
ΕΕ C 31 Ε της 5.2.2004, σ. 258.
P5_TA(2003)0400.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τις δηµο΄σιες ακροα΄σεις της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη
θα΄λασσα που πραγµατοποιη΄θηκαν στις 1-2 ∆εκεµβρι΄ου 2003, 22 Ιανουαρι΄ου και 18 Φεβρουαρι΄ου 2004,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις γραπτε΄ς παρεµβα΄σεις των οµιλητω΄ν που προσκλη΄θηκαν στις δηµο΄σιες ακροα΄σεις,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 12ης Φεβρουαρι΄ου 2004, σχετικα΄ µε την τυ΄χη των ελλη΄νων και φιλιπ΄ ν µελω΄ν του πληρω
΄ µατος του Tasman Spirit στο Καρα΄τσι, Πακιστα΄ν (1),
πινε΄ζων ναυτικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανταλλαγη΄ απο΄ψεων αντιπροσωπει΄ας της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς µε τον πλοι΄αρχο του
΄ νη,
Prestige, στις 5 Φεβρουαρι΄ου 2004 στη Βαρκελω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις που ΄ελαβε ο ∆ΝΟ κατα΄ την 23η γενικη΄ συνε΄λευση΄ του τον Νοε΄µβριο-∆εκε΄µβριο 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 150, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα
(A5-0257/2004),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι δια΄φορα ατυχη΄µατα που συνε΄βησαν σε ευρωπαϊκα΄ υ΄δατα µετα΄ το ναυα΄γιο του Erika
και του Prestige ΄εχουν προκαλε΄σει ρυ΄πανση, ο΄πως αυτο΄ του πλοι΄ου Andinet, απο΄ το οποι΄ο ΄επεσαν στη
θα΄λασσα βαρε΄λια που εµφα΄νιζαν διαρροε΄ς και περιει΄χαν τοξικε΄ς ουσι΄ες, κοντα΄ στις ολλανδικε΄ς ακτε΄ς,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ ΄ερευνες προκυ΄πτει ο΄τι, δε΄κα χρο΄νια µετα΄ το ατυ΄χηµα του πετρελαιοφο΄ρου
Exxon Valdez, οι επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον και στο οικοσυ΄στηµα ει΄ναι ακο΄µα εµφανει΄ς και ο΄τι βραχυπρο΄θεσµες λυ΄σεις, ο΄πως επιχειρη΄σεις καθαρισµου΄, µπορου΄ν µακροπρο΄θεσµα να προκαλε΄σουν ακο΄µη και ζηµι΄ες,
µολονο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ χαρακτηριστικα΄ του πετρελαι΄ου του Exxon Valdez και
του µαζου΄τ του Prestige και η τερα΄στια διαφορα΄ µεταξυ΄ των ακτω΄ν, του κλι΄µατος και της κι΄νησης των
υδα΄των στην Αλα΄σκα και την Γαλικι΄α,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα µεγα΄λα ατυχη΄µατα δεν ει΄ναι το µοναδικο΄ προ΄βληµα· µεγα΄λο µε΄ρος της παγκο΄σµιας σε ρυ΄πανσης απο΄ υδρογονα΄νθρακες η οποι΄α προκαλει΄ται απο΄ τα πλοι΄α ει΄ναι το αποτε΄λεσµα εκου΄σιων
΄ ντας, ως εκ του΄του, ο΄τι θα πρε΄πει να καταπολεµηθου΄ν οι παρα΄νοµες
απορρι΄ψεων, ο΄πως η εξαε΄ρωση· εκτιµω
΄ τος κατα΄λληλων κυρω
΄ σεων,
αυτε΄ς απορρι΄ψεις µε την εφαρµογη΄ καθεστω

∆.

΄ ν καταβα΄λλουν προλαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ορισµε΄νοι επαγγελµατι΄ες του τοµε΄α των θαλα΄σσιων µεταφορω
΄ ν, αλλα΄ ο΄τι απαιτει΄σπα΄θειες εκσυγχρονισµου΄ του στο΄λου τους και εκπαι΄δευσης του προσωπικου΄ των σκαφω
ται να αναληφθου΄ν περαιτε΄ρω κοινοτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ υποσχε΄θηκε να υποβα΄λει το 2004 νε΄α δε΄σµη µε΄τρων για τη βελτι΄ωση
της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα, δε΄σµη η οποι΄α θα περιλαµβα΄νει προτα΄σεις σχετικα΄ µε την βελτι΄ωση των συνθη΄ ν διαβι΄ωσης και εργασι΄ας των ναυτικω
΄ ν, της εκπαι΄δευση΄ς και της επαγγελµατικη΄ς τους κατα΄ρτισης, ο΄σον
κω
αφορα΄ τον ΄ελεγχο του κρα΄τους του λιµε΄να και του κρα΄τους της σηµαι΄ας, τη διαχει΄ριση της κυκλοφορι΄ας των
΄ ν, την ευθυ΄νη ΄εναντι των επιβατω
΄ ν και την ΄ερευνα σε περι΄πτωση ναυτικω
΄ ν ατυχηµα΄των,
σκαφω

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο πλοι΄αρχος του Prestige, ΄επειτα απο΄ 83 ηµε΄ρες κρα΄τηση και καταβολη΄ εγγυ΄ησης
υ΄ψους 3,2 εκατοµµυρι΄ων δολαρι΄ων, ει΄ναι ακο΄µη υποχρεωµε΄νος να παρουσια΄ζεται καθηµερινα΄ στην ισπανικη΄
αστυνοµι΄α,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τε΄τοια περι΄πτωση µεταχει΄ρισης επανεµφανι΄στηκε στη συνε΄χεια κατα΄ την εν εξελι΄ξει
υπο΄θεση του Tasman Spirit,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο δικαστη΄ς του Corcubión απε΄ρριψε το αι΄τηµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου να
δεχθει΄ τον πλοι΄αρχο σε δηµο΄σια ακρο΄αση στις Βρυξε΄λλες,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι σχεδο΄ν 1,5 χρο΄νο µετα΄ την καταστροφη΄ δεν ΄εχουν καθορισθει΄ ακο΄µη τα σχετικα΄
δεδοµε΄να για την ΄εναρξη της δι΄κης κατα΄ του πλοια΄ρχου,
Ι.

΄ σεις του πλοια΄ρχου του Prestige ενω΄πιον του Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄, µεταξυ΄
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις δηλω
΄ ν) συνθηκω
΄ ν,
α΄λλων, µε τη δυσκολι΄α προσε΄γγισης του εξοπλισµου΄ ΄εκτακτης ρυµου΄λκησης λο΄γω των (καιρικω
τις βλα΄βες στον κινητη΄ρα µε αποτε΄λεσµα να µην µπορει΄ να τεθει΄ αµε΄σως σε λειτουργι΄α, την προσπα΄θεια το΄σο
του πλοια΄ρχου ο΄σο και των µελω΄ν των σωστικω΄ν συνεργει΄ων να οδηγη΄σουν το πλοι΄ο σε λιµε΄να καταφυγη΄ς,

(1) P5_TA(2004)0102.
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IA. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι υπα΄ρχει ασα΄φεια σχετικα΄ µε τις ακριβει΄ς ποσο΄τητες που βρι΄σκονταν στο πλοι΄ο, αλλα΄
ο΄τι πριν απο΄ το ατυ΄χηµα βρι΄σκονταν στο πλοι΄ο 77 000 το΄νοι βαρε΄ος πετρελαι΄ου, ο΄τι υπολογι΄ζεται πως
΄ ν αρχω
΄ν
παραµε΄νουν α΄λλοι 14 000 το΄νοι στο Prestige, ο΄τι συ΄µφωνα µε αριθµητικα΄ στοιχει΄α των ισπανικω
περι΄που 43 000 το΄νοι ΄εφθασαν στις ακτε΄ς η΄/και αποµακρυ΄νθηκαν· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι συνεχι΄ζουν να
παραµε΄νουν στη θα΄λασσα περι΄που 20 000 το΄νοι, οι οποι΄οι κατα΄ συνε΄πεια συνεχι΄ζουν να απειλου΄ν το περιβα΄λλον και τις ακτε΄ς,
IB. επισηµαι΄νοντας ο΄τι ο πλοι΄αρχος του Prestige εκτιµα΄ ο΄τι οι ποσο΄τητες πετρελαι΄ου που διε΄ρρευσαν µετα΄ την
΄ οι ισπανικε΄ς αρχε΄ς εκτιµου΄ν ο΄τι η
αρχικη΄ βλα΄βη του Prestige η΄σαν µεταξυ΄ 2 000 και 3 000 το΄νων, ενω
διαρροη΄ αυτη΄ κατα΄ την ΄δια
ι χρονικη΄ στιγµη΄ η΄ταν περι΄που 10 000 το΄νοι,
ΙΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο προϋπολογισµο΄ς του ∆ΝΟ ει΄ναι στα χε΄ρια των χωρω΄ν µε ανοιχτα΄ νηολο΄για (το
44 % των πλοι΄ων σε παγκο΄σµια κλι΄µακα ει΄ναι νηολογηµε΄να στις Μπαχα΄µες, τη Βερµου΄δα, την Κυ΄προ, τη
Λιβερι΄α και τον Παναµα΄, ενω΄ ο οικονοµικο΄ς ΄ελεγχος του εν λο΄γω 44 % των πλοι΄ων, ο΄σον αφορα΄ τα δεξαµενο΄πλοια, υπο΄κειται στην Ελλα΄δα (κατα΄ περι΄που 20 %), στην Ιαπωνι΄α (κατα΄ περι΄που 12 %), και στη Νορβηγι΄α (κατα΄ περι΄που 11 %), και ο΄τι, για το λο΄γο αυτο΄, απαιτει΄ται η µεταρρυ΄θµιση της δια΄ρθρωσης του ∆ΝΟ
συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις για την καταπολε΄µηση της θαλα΄σσιας ρυ΄πανσης και για την ασφα΄λεια στην
θα΄λασσα,
΄ σεις των καταστροφω΄ν αυτω
΄ ν υπερβαι΄νουν το συ΄νορα ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους,
Ι∆. επισηµαι΄νοντας ο΄τι οι επιπτω
επηρεα΄ζοντας το συ΄νολο της Κοινο΄τητας, οπο΄τε η ΕΕ οφει΄λει να αναλα΄βει τις ευθυ΄νες της και να αναπτυ΄ξει
συνολικη΄ ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για την θα΄λασσα,

΄ του Prestige και το ναυα
΄γιο
Η καταστροφη
1.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για τα δια΄φορα ναυτικα΄ ατυχη΄µατα που ΄εχουν σηµειωθει΄ µετα΄ το ατυ΄χηµα του
΄ ν ακτω΄ν, στο οποι΄ο ΄εχασαν
Prestige, ιδιαι΄τερα την καταστροφη΄ του φορτηγου΄ «Rockness» πλησι΄ον των νορβηγικω
τη ζωη΄ τους 18 α΄τοµα τον Ιανουα΄ριο του 2004· καλει΄ τις αρχε΄ς να ερευνη΄σουν τα αι΄τια και τις συνθη΄κες του
ατυχη΄µατος και ιδιαι΄τερα ποιο ρο΄λο διαδραµα΄τισαν ενδεχοµε΄νως στο ατυ΄χηµα η ΄ελλειψη επικοινωνιακη΄ς ικανο΄τητας και το γεγονο΄ς ο΄τι επρο΄κειτο για πετρελαιοφο΄ρο διπλου΄ κυ΄τους·
2.
τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να αφιερωθει΄ πολυ΄ περισσο΄τερη προσοχη΄ στη συντη΄ρηση και καλη΄ κατα΄σταση των πλοι΄ων,
΄ ς πρε΄πει συνιστα΄ ενδεχοµε΄νως µεγαλυ΄τερο
δεδοµε΄νου ο΄τι πετρελαιοφο΄ρο διπλου΄ κυ΄τους που δεν συντηρει΄ται καθω
κι΄νδυνο απο΄ πετρελαιοφο΄ρο µονου΄ κυ΄τους που συντηρει΄ται σωστα΄·
΄ σεις των ισπανικω
΄ ν αρχω
΄ ν, δια στο΄µατος του Επιτρο΄που της κυβερ3.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τις δηλω
νη΄σεως, ο΄τι σε περι΄πτωση νε΄ου ατυχη΄µατος παρο΄µοιου µε αυτο΄ του Prestige θα λαµβανο΄ταν και πα΄λι η απο΄φαση
να ρυµουλκηθει΄ το πλοι΄ο απο΄ την ακτη΄ και να µην µεταφερθει΄ σε λιµε΄να καταφυγη΄ς·
4.
καλει΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς να δω΄σουν, χωρι΄ς καθυστε΄ρηση, λυ΄ση στο σοβαρο΄ προ΄βληµα που δηµιουργου΄ν οι
14 000 το΄νοι που περιε΄χονται ακο΄µα στο ναυα΄γιο και οι 20 000 το΄νοι που βρι΄σκονται στη θα΄λασσα καθω΄ς και οι
χιλια΄δες το΄νοι αποβλη΄των που ΄εχουν αποθηκευθει΄ στην ξηρα΄ και, προς το σκοπο΄ αυτο΄, να υποβα΄λει συγκεκριµε΄νο
χρονοδια΄γραµµα για την αποµα΄κρυνση και επεξεργασι΄α του συνο΄λου των αποβλη΄των· ζητει΄ να µεταδοθει΄ η πει΄ρα
που αποκτη΄θηκε σε αυτο΄ το περιστατικο΄ και να αξιοποιηθει΄ σε ενδεχο΄µενα µελλοντικα΄ ατυχη΄µατα·
΄ σει σχετικε΄ς πληροφορι΄ες και να ελε΄γχει τον χειρισµο΄ και την επεξεργασι΄α
5.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συγκεντρω
των αποβλη΄των απο΄ το Prestige προκειµε΄νου να προλαµβα΄νονται και να εντοπι΄ζονται πιθανε΄ς παραβια΄σεις της
νοµοθεσι΄ας της ΕΕ στον τοµε΄α των αποβλη΄των·
΄ νει µε ανησυχι΄α ο΄τι σχεδο΄ν 1,5 ΄ετος µετα΄ την καταστροφη΄ του Prestige δεν ΄εχουν ακο΄µη ολοκλη6.
διαπιστω
ρωθει΄ η΄ δηµοσιοποιηθει΄ ο΄λες οι ΄ερευνες σχετικα΄ µε τα αι΄τια και τις συνθη΄κες του ατυχη΄µατος· δεν ει΄ναι ακο΄µη
διαθε΄σιµη, επι΄ παραδει΄γµατι, η ΄ερευνα του κρα΄τους σηµαι΄ας του Prestige (Μπαχα΄µες)· ζητει΄ να συναφθου΄ν συµ΄ ν ατυχηµα΄των και να ληφθει΄
φωνι΄ες στο πλαι΄σιο του ∆ΝΟ για την ταχει΄α και ανεξα΄ρτητη ΄ερευνα των ναυτικω
΄ ν·
µε΄ριµνα για να περιληφθει΄ η υποχρε΄ωση αυτη΄ στο σχη΄µα ελε΄γχου των θαλασσι΄ων αρχω
7.
απευθυ΄νει ΄εκκληση προς τις ισπανικε΄ς δικαστικε΄ς αρχε΄ς, µε πλη΄ρη σεβασµο΄ της απο΄λυτης ανεξαρτησι΄ας
τους και του α΄ρθρου 73 της Συ΄µβασης του Μοντε΄γο Μπε΄ι των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το δι΄καιο της θα΄λασσας,
΄ ρα του εν αναµονη΄ της δι΄κης του και να φανου΄ν
να επιτρε΄ψουν στον πλοι΄αρχο του Prestige να επιστρε΄ψει στην χω
ελαστικο΄τερες ο΄σον αφορα΄ την υποχρε΄ωση΄ του να παρουσια΄ζεται καθηµερινα΄ στις αρχε΄ς και να διευκρινι΄σουν το
ταχυ΄τερο δυνατο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης και τον προγραµµατισµο΄ της δι΄κης κατα΄ του πλοια΄ρχου·
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C 104 E/733
Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

΄ λειας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
Βελτι΄ωση της ναυτικη΄ς ασφα
8.
τονι΄ζει ο΄τι µε τη νοµοθεσι΄α που θεσπι΄σθηκε κατο΄πιν των ατυχηµα΄των του Erika και του Prestige ΄εχουν
ληφθει΄ σηµαντικα΄ µε΄τρα ω΄στε να καταστει΄ ασφαλε΄στερη η θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α στα ευρωπαϊκα΄ υ΄δατα και σε
αυτο΄ προεξα΄ρχουσα σηµασι΄α ΄εχει η ταχει΄α και πλη΄ρης εισαγωγη΄ και αυστηρη΄ εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη·
9.
ζητει΄ σφαιρικη΄ και συνεκτικη΄ ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για τη θα΄λασσα που θα αποσκοπει΄ στην δηµιουργι΄α
΄ ρου ασφα΄λειας στη θα΄λασσα· φρονει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ αυτη΄ πρε΄πει να βασι΄ζεται συγκεκριµε΄να στα
ευρωπαϊκου΄ χω
εξη΄ς µε΄τρα:


την απαγο΄ρευση των πλοι΄ων που δεν πληρου΄ν τις προδιαγραφε΄ς,



την εκπο΄νηση κοινοτικου΄ πρωτοκο΄λλου προ΄ληψης, δρα΄σης και επισκευη΄ς σε περι΄πτωση καταστροφη΄ς,



΄ ν καθω
΄ς
την θε΄σπιση καθεστω΄τος υπευθυνο΄τητας που θα περιλαµβα΄νει ο΄λη την αλυσι΄δα θαλα΄σσιων µεταφορω
και τις δηµο΄σιες αρχε΄ς που ει΄ναι υπευ΄θυνες για την θαλα΄σσια ασφα΄λεια,



΄ ν διαβι΄ωσης, εργασι΄ας και κατα΄ρτισης των απασχολου΄µενων στο ναυτικο΄ τοµε΄α·
την βελτι΄ωση των συνθηκω

αναµε΄νει µε ανυποµονησι΄α τις νε΄ες προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς που αναγγε΄λθηκαν για το 2004 και φρονει΄ ο΄τι οι
προτα΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν τµη΄µα νοµοθετικη΄ς δε΄σµης µε΄τρων µε τον τι΄τλο «Prestige»·
10. θεωρει΄ ο΄τι, επειδη΄ ει΄ναι σηµαντικο΄τατο να υπα΄ρχει αποτελεσµατικο΄ς σχεδιασµο΄ς για καταστα΄σεις εκτα΄κτου
ανα΄γκης στα πλοι΄α, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ πρε΄πει να προτει΄νει µε΄τρα προκειµε΄νου να υποχρεωθου΄ν ο΄λα τα
΄ ς και τα πλοι΄α που φε΄ρουν µεγα΄λη ποσο΄τητα πετρελαι΄ου για καυ΄σιµη υ΄λη να διαθε΄τουν
πετρελαιοφο΄ρα καθω
ολοκληρωµε΄νο σχε΄διο αντιµετω΄πισης καταστα΄σεων εκτα΄κτου ανα΄γκης, το οποι΄ο θα εντα΄σσεται σε κοινοτικο΄
Συ΄στηµα Αντιµετω΄πισης Καταστα΄σεων Εκτα΄κτου Ανα΄γκης βασισµε΄νο στη βιοµηχανι΄α·
11. καταδικα΄ζει επι΄σης το γεγονο΄ς ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη δεν ΄εχουν εφαρµο΄σει πλη΄ρως την οδηγι΄α
΄ ν και ενηµε΄ρω2002/59/ΕΚ (1) σχετικα΄ µε τα κοινοτικα΄ συστη΄µατα παρακολου΄θησης της κυκλοφορι΄ας των σκαφω
΄ ν, και συγκεκριµε΄να το α΄ρθρο 20, που αφορα΄ την εκπο΄νηση σχεδι΄ου
σης σχετικα΄ µε την κυκλοφορι΄α των σκαφω
΄ ρων καταφυγη΄ς για σκα΄φη που βρι΄σκονται σε κατα΄σταση κινδυ΄νου·
χω
12. ζητει΄ κα΄θε παρα΄κτιο κρα΄τος µε΄λος να δηµιουργη΄σει σαφη΄ δια΄ρθρωση λη΄ψης αποφα΄σεων και ΄εκδοσης
΄ σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης στη θα΄λασσα, καθω
΄ ς και ανεξα΄ρτητης αρχη΄ς µε τις αρµοδιο΄τητες και
εντολω΄ν σε περιπτω
την εµπειρογνωµοσυ΄νη που θα της επιτρε΄πουν να λαµβα΄νει τις αναγκαι΄ες αποφα΄σεις που επιβα΄λλονται σε ο΄λους
τους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς, ιδι΄ως την επιλογη΄ και τον υποχρεωτικο΄ ορισµο΄ το΄που για αναγκαστικη΄ αγκυροβολι΄α η΄ αναγκαστικου΄ ελλιµενισµου΄·
΄ ν ατυχηµα΄των, η
13. τονι΄ζει τη σηµασι΄α της διακρατικη΄ς συνεργασι΄ας στην αντιµετω΄πιση µεγα΄λων ναυτικω
οποι΄α θα βασι΄ζεται σε µο΄νιµα επιχειρησιακα΄ δι΄κτυα και σαφει΄ς κανο΄νες και διαδικασι΄ες που θα ελε΄γχονται τακτα΄
µε ασκη΄σεις·
14. τονι΄ζει ο΄τι κατα΄ το σχεδιασµο΄ µε΄τρων για τη βελτι΄ωση της θαλα΄σσιας ασφα΄λειας πρε΄πει να αποδοθει΄ η
΄ ν της ΕΕ, οι οποι΄ες ποικι΄λουν
απαιτου΄µενη προσοχη΄ σε ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ διαφο΄ρων θαλα΄σσιων περιοχω
µεταξυ΄ α΄λλων ως προς τις κλιµατολογικε΄ς συνθη΄κες· για παρα΄δειγµα, πρε΄πει να εφαρµοστου΄ν ιδιαι΄τερες απαιτη΄΄ να·
σεις ασφα΄λειας στη Βαλτικη΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του χειµω
15. απευθυ΄νει ΄εκκληση για την δηµιουργι΄α µιας υπηρεσι΄ας προστασι΄ας των ευρωπαϊκω΄ν ακτω΄ν, η οποι΄α να
διαθε΄τει τον απαραι΄τητο εξοπλισµο΄ και τις γνω΄σεις ω΄στε να εξασφαλι΄ζει:


την ασφα΄λεια στην θα΄λασσα και την προστασι΄α του θαλα΄σσιου περιβα΄λλοντος (περιλαµβανοµε΄νης της εποπτει΄ας της αλιει΄ας), την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, της εγκληµατικο΄τητας στην θα΄λασσα και της
πειρατει΄ας



την αυστηρη΄ παρακολου΄θηση ορισµε΄νων θαλα΄σσιων οδω΄ν και την καταστολη΄ της παρα΄νοµης εισο΄δου σε
αυτε΄ς των πλοι΄ων



τον στενο΄τερο δυνατο΄ συντονισµο΄ των απαραι΄τητων µε΄τρων σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος στην θα΄λασσα,

΄ ν αρχω
΄ ν που θα συσταθου΄ν συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 12 του
τηρω΄ντας τις αποφα΄σεις των ανεξα΄ρτητων εθνικω
παρο΄ντος ψηφι΄σµατος·
(1) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10.
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16. χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να διοργανω΄σει σειρα΄ επισκε΄ψεων σε κρα΄τη µε΄λη, για να πιστοποιη΄σει την υ΄παρξη και το περιεχο΄µενο σχεδι΄ων που αφορου΄ν το΄πους καταφυγη΄ς· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ολο΄ σει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ την αξιολο΄γηση των υποβληθε΄ντων σχεδι΄ων και των επιτο΄πιων επισκε΄ψεων και
κληρω
΄ ς και
να παρουσια΄σει τα αποτελε΄σµατα της εν λο΄γω ΄ερευνας στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο καθω
να προβει΄ σε σαφη΄ δη΄λωση για το ποια τµη΄µατα των σχεδι΄ων πρε΄πει να δηµοσιοποιηθου΄ν·
17. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την ολοε΄να και συχνο΄τερη µεταφο΄ρτωση πετρελαι΄ου µεταξυ΄ πλοι΄ων ανοι΄ ν ακτω΄ν· ζητει΄, ως εκ του΄του, απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λαµβα΄νουν υπο΄ψη κατα΄ την εκπο΄νηση
κτα΄ των ευρωπαϊκω
σχεδι΄ων ΄εκτακτης ανα΄γκης τους ειδικου΄ς κινδυ΄νους που συνεπα΄γεται αυτη΄ η δραστηριο΄τητα·
΄ νει ο΄τι οι δυνατο΄τητες καθαρισµου΄ της θα΄λασσας απο΄ πετρε΄λαιο αποδει΄χθηκαν, σε ορισµε΄νες
18. δ ιαπιστω
περιοχε΄ς, ανεπαρκει΄ς και ο΄τι δεν ΄εχουν ληφθει΄ ακο΄µα µε΄τρα βελτι΄ωσης της κατα΄στασης απο΄ το΄τε που βυθι΄στηκε
το Prestige. Επιδοκιµα΄ζει, για το λο΄γο αυτο΄, το γεγονο΄ς ο΄τι ανατι΄θεται στην Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια της Ναυτιλι΄ας (EMSA) λειτουργικο΄ καθη΄κον στον τοµε΄α αυτο΄ και υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της δια΄θεσης
΄ ν µε΄σων για την εκτε΄λεση του καθη΄κοντος αυτου΄·
των απαραιτη΄των χρηµατοδοτικω
19. επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα΄ του προς την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν προτα΄σεις για την
οικονοµικη΄ αποζηµι΄ωση για λιµε΄νες καταφυγη΄ς και να διασαφηνιστει΄ σε ποιο βαθµο΄ προβλε΄πεται αποζηµι΄ωση στις
΄ σουν το ταχυ΄τερο δυνατο΄ τις εν
υφιστα΄µενες διεθνει΄ς συµβα΄σεις· καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Ένωση να κυρω
λο΄γω συµβα΄σεις·
20. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο υποχρεωτικη΄ς ασφα΄λισης για πλοι΄α που κυκλοφορου΄ν
΄ ς και το κοινωνικο΄ και
σε ευρωπαϊκα΄ υ΄δατα, ου΄τως ω΄στε οι ζηµι΄ες και το κο΄στος των λιµε΄νων καταφυγη΄ς καθω
περιβαλλοντικο΄ κο΄στος σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος να µπορου΄ν να επιβαρυ΄νουν και την πλοιοκτη΄τρια εταιρει΄α·
ζητει΄ την υποβολη΄ προ΄τασης προκειµε΄νου να διαθε΄τει η ΕΕ µι΄α κοινη΄ µε΄θοδο για την αξιολο΄γηση των κατα΄ νονται οι κοιστροφω΄ν αυτω΄ν, προκειµε΄νου, ο΄πως συµβαι΄νει στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, να µπορου΄ν να αποζηµιω
νωνικε΄ς η΄ συλλογικε΄ς ζηµι΄ες που προκαλου΄νται στο φυσικο΄ περιβα΄λλον, περιλαµβανοµε΄νης και της υποβα΄θµισης
της θαλα΄σσιας και χερσαι΄ας βιοποικιλο΄τητας που δεν προορι΄ζεται για εµπορικη΄ εκµετα΄λλευση·
21. εκτιµα΄ ο΄τι το καθεστω΄ς ασφα΄λισης που θα δηµιουργηθει΄ πρε΄πει να καλυ΄πτει ο΄χι µο΄νο την αξι΄α του
φορτι΄ου, αλλα΄ και τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε τις ενδεχο΄µενες περιβαλλοντικε΄ς βλα΄βες, ανα΄λογα µε τη
φυ΄ση του φορτι΄ου·
22. ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο Μεταφορω΄ν να λα΄βει επιτε΄λους θε΄ση, ΄ενα ΄ετος µετα΄ την υποβολη΄ της προ΄τασης
΄ ν) κυρω
΄ σεων για την προ΄κληση ρυ΄πανσης απο΄
της Επιτροπη΄ς, σχετικα΄ µε την οδηγι΄α για την εισαγωγη΄ (ποινικω
΄ σεων ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ για την
πλοι΄α· υπογραµµι΄ζει την α΄ποψη΄ του ο΄τι η θε΄σπιση καθεστω΄τος κυρω
καταπολε΄µηση παρα΄νοµων απορρι΄ψεων, αλλα΄ ο΄τι αυτο΄ δεν θα πρε΄πει να οδηγη΄σει σε γενικη΄ στηλι΄τευση ο΄λων
των ναυτικω΄ν και να πλη΄ξει ΄ετσι την εικο΄να του ναυτικου΄ επαγγε΄λµατος·
23. εξετα΄ζει µε ανησυχι΄α την περιορισµε΄νη προ΄οδο που ΄εχουν επιτυ΄χει ορισµε΄να νε΄α κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε
΄ ν και διεθνω΄ν κανο΄νων για τη θαλα΄σσια ασφα΄λεια· η ανησυχι΄α αφορα΄ περισσο΄τερο τα
την εφαρµογη΄ ευρωπαϊκω
νε΄α Βαλτικα΄ κρα΄τη, τη Μα΄λτα και την Κυ΄προ· καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξακολουθη΄σει να παρακολουθει΄ στενα΄ την
προ΄οδο ενσωµα΄τωσης του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου και καλει΄ τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, και ειδικο΄τερα τη Μα΄λτα και την
Κυ΄προ, να εξακολουθη΄σουν τις προσπα΄θειε΄ς τους και να ενισχυ΄σουν τις λιµενικε΄ς αρχε΄ς τους·
24. χαιρετι΄ζει την περιοδικη΄ δηµοσι΄ευση, εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς, µαυ΄ρης λι΄στας πλοι΄ων στα οποι΄α δεν
επιτρε΄πεται η ει΄σοδος στα ευρωπαϊκα΄ υ΄δατα και στους ευρωπαϊκου΄ς λιµε΄νες· ζητει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη αυστηρη΄
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας για τον ΄ελεγχο του κρα΄τους του λιµε΄να σχετικα΄ µε την απαγο΄ρευση προ΄΄ σουν και να ενοποιη΄σουν τις επιθεωρη΄σεις που ει΄ναι απαραι΄τητο να ενταθου΄ν στους λιµε΄νες·
σβασης και να βελτιω
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβαι΄νει σε ουσιαστικο΄ ΄ελεγχο των νηογνωµο΄νων, των θυγατρικω΄ν τους και των
΄ ν, επιβα΄λλοντας κυρω
΄ σεις για µη εφαρµογη΄ των υποχρεω
΄ σεων·
συνεργαζο΄µενων εταιρειω
΄ ν προϊο΄25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει εις βα΄θος µελε΄τη ο΄σον αφορα΄ τον συνολικο΄ ο΄γκο των χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν που µεταφε΄ρονται δια της Μεσογει΄ου, να µελετηθει΄ επισταµε΄νως ο βαθµο΄ς τοξικο΄ντων και ραδιενεργω
τητας, τα χηµικα΄ στοιχει΄α και η επικινδυνο΄τητα΄ τους·
26. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση σχετικα΄ µε την ανι΄χνευση (µε΄σω αναµεταδοτω΄ν) εµπορευµα΄ λεια΄ς τους στη θα΄λασσα
τοκιβωτι΄ων και α΄λλων µονα΄δων φο΄ρτωσης µε επικι΄νδυνο φορτι΄ο, ω΄στε σε περι΄πτωση απω
να µπορου΄ν να εντοπισθου΄ν· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διευρυ΄νει περισσο΄τερο το ευρωπαϊκο΄ πεδι΄ο ανταλλαγη΄ς
΄ σει νε΄ες τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις ο΄πως
δεδοµε΄νων SafeSeaNet, για να προσθε΄σει νε΄ες λειτουργι΄ες και να ενσωµατω
ποµποδε΄κτες· καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να χρησιµοποιου΄ν πλη΄ρως αυτο΄ το συ΄στηµα µε σκοπο΄ τη στενο΄τερη παρακο΄ ν που εγκυµονου΄ν κινδυ΄νους για
λου΄θηση της ναυτιλιακη΄ς κι΄νησης και τον αποτελεσµατικο΄τερο εντοπισµο΄ σκαφω
την ασφα΄λεια και το περιβα΄λλον·
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27. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του ως προς την καταγραφη΄ και ση΄µανση των εµπορευµατοκιβωτι΄ων και δοχει΄ων
΄ λεια πολυ΄ τοξικου΄ φορτι΄ου απο΄ το
που περιε΄χουν επικι΄νδυνες χηµικε΄ς ουσι΄ες και προϊο΄ντα, µε αφορµη΄ την απω
Andinet στη Βο΄ρεια Θα΄λασσα, ο΄που αποδει΄χθηκε ο΄τι η ουσι΄α δεν η΄ταν εκει΄νη που αναφερο΄ταν στις φορτωτικε΄ς·
28. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του επειδη΄ η συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης και συνεργασι΄ας (PCA), η οποι΄α συνη΄φθη
προ΄σφατα µεταξυ΄ Ρωσι΄ας και Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, δεν παρε΄χει επαρκει΄ς εγγυη΄σεις θαλα΄σσιας ασφα΄λειας στα
υ΄δατα τη Βαλτικη΄ς· καλει΄, ως εκ του΄του, την Επιτροπη΄ να συντονιστει΄ στενα΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο στις συνεχει΄ς διαπραγµατευ΄σεις της µε τη Ρωσι΄α, προκειµε΄νου να αναπτυχθου΄ν κοινα΄ κριτη΄ρια για
΄ ν προ΄σβασης στη Βαλτικη΄ πλοι΄ων που φε΄ρουν επικι΄νδυνο φορτι΄ο· θεωρει΄ ο΄τι το
τον καθορισµο΄ των συνθηκω
αποτε΄λεσµα αυτω΄ν των διαπραγµατευ΄σεων πρε΄πει να αντανακλα΄ τον ΄διο
ι
βαθµο΄ ευθυ΄νης και για τα δυ΄ο µε΄ρη
ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α του θαλα΄σσιου περιβα΄λλοντος της Βαλτικη΄ς·
΄ σει σχετικα΄ µε τη διερευ΄29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να µεριµνη΄σει ω΄στε στην προ΄ταση οδηγι΄ας που ΄εχει ανακοινω
νηση θαλα΄σσιων ατυχηµα΄των να προβλε΄πεται συ΄στηµα που θα εξασφαλι΄ζει τη βε΄λτιστη ανταλλαγη΄ πορισµα΄των
΄ ν µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν, Επιτροπη΄ς και Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για την Ασφα΄λεια της Ναυτιλι΄ας και θα
ερευνω
΄ ν, κατα΄ προτι΄µηση µε΄σω της συ΄στασης ανεξα΄ρτητης ευρωπαϊκη΄ς µονα΄εγγυα΄ται την ανεξα΄ρτητη διεξαγωγη΄ ερευνω
΄ ν στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για την Ασφα΄λεια της Ναυτιλι΄ας·
δας ερευνω
30. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διερευνη΄σει τις δυνατο΄τητες υποβολη΄ς προ΄τασης, η οποι΄α θα εξασφαλι΄ζει στην
Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια της Ναυτιλι΄ας την υπο΄ προϋποθε΄σεις προ΄σβαση, ιδι΄ως αιφνι΄δια, σε πλοι΄α,
΄ στε να µπορει΄ να διεξα΄γει τις επιτο΄πιες επιθεωρη΄σεις και ΄ερευνες που της ανατι΄θενται, και να εκπονη΄σει
ου΄τως ω
σχετικο΄ σχε΄διο προ΄τασης, αν κριθει΄ αναγκαι΄ο·
31. ζητει΄ επι΄σης αυ΄ξηση των κονδυλι΄ων του προϋπολογισµου΄ για την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ασφα΄λειας στην
Θα΄λασσα (AESM) ω΄στε το συντοµο΄τερο να ΄εχει στη δια΄θεση΄ της ΄εναν στο΄λο πλοι΄ων για την περιστολη΄ της
΄ νει την προσπα΄θεια των κρατω΄ν µελω
΄ ν και να µπορει΄ να ασκει΄ καλυ΄τερο ΄ελεγχο της
ρυ΄πανσης, για να συµπληρω
δραστηριο΄τητας των νηογνωµο΄νων·
32. τονι΄ζει τη σηµασι΄α του εξοπλισµου΄ των πλοι΄ων µε τα πιο συ΄γχρονα µε΄σα πλοη΄γησης, ο΄πως Electronic
΄ ς και των τακτα΄
Navigational Charts (ENC), Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) καθω
΄ ν σχετικα΄ µε το βα΄θος πυθµε΄να (ιδιαι΄τερα σε περιοχε΄ς µε περιορισµε΄νο βα΄θος
αναπροσαρµοζο΄µενων πληροφοριω
πυθµε΄να)·

΄ λειας σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο
Βελτι΄ωση της ναυτικη΄ς ασφα
33. υποστηρι΄ζει την προ΄σκληση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α του ∆ΝΟ προς τις χω΄ρες της ΕΕ να εξακολουθη΄σουν
να συµµετε΄χουν πλη΄ρως στις εργασι΄ες του ∆ΝΟ, και χαιρετι΄ζει την ΄εκβαση των συζητη΄σεων µεταξυ΄ της αρµο΄διας
΄ ν και του Γενικου΄ Γραµµατε΄α στο περιθω΄ριο της συνε΄λευσης της επιτροπη΄ς
Επιτρο΄που επι΄ θεµα΄των µεταφορω
MARE (προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα) τον Ιανουα΄ριο του 2004 σχετικα΄
΄ ν·
µε τη στενο΄τερη συνεργασι΄α των δυ΄ο οργανισµω
34.

επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του προς το Συµβου΄λιο να ζητη΄σει την ΄ενταξη της Ένωσης στον ∆ΝΟ·

35. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την αυξανο΄µενη εξαγωγη΄ ρωσικου΄ πετρελαι΄ου µε΄σω της Βαλτικη΄ς Θα΄λασ΄ ν ακτω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι χρησιµοποιου΄νται συχνα΄ τα φθηνο΄τερα σκα΄φη που δεν
σας και κατα΄ µη΄κος των ευρωπαϊκω
αντιστοιχου΄ν πλη΄ρως στις προδιαγραφε΄ς· χαιρετι΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, τη στενη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς
και του ∆ΝΟ, που θα αναλαµβα΄νουν τον ΄ελεγχο των νηογνωµο΄νων ως προς την ορθη΄ εκτε΄λεση των επιθεωρη΄σεων
΄ ν·
και την ορθο΄τητα των εκδιδοµε΄νων πιστοποιητικω
36. εκφρα΄ζει κατανο΄ηση για την ανησυχι΄α του Γενικου΄ Γραµµατε΄α του ∆ΝΟ σχετικα΄ µε τη µονοµερη΄ και
΄ ν εκτο΄ς του πλαισι΄ου του ∆ΝΟ· θεωρει΄ ο΄µως ο΄τι η µονοµερη΄ς δρα΄ση της ΕΕ µπορει΄
περιφερειακη΄ δρα΄ση χωρω
να αποδειχθει΄ µα΄λλον αναγκαι΄α σε ζητη΄µατα ασφα΄λειας, ο΄πως, παραδει΄γµατος χα΄ριν, στην απαγο΄ρευση των
πλοι΄ων µε σηµαι΄α ευκαιρι΄ας στα ευρωπαϊκα΄ χωρικα΄ υ΄δατα· υποστηρι΄ζει, επιπλε΄ον, ο΄τι τα µε΄τρα της ΕΕ µπορου΄ν
να λειτουργη΄σουν καταλυτικα΄ στο πλαι΄σιο του ∆ΝΟ, ο΄πως, µεταξυ΄ α΄λλων, στην περι΄πτωση της εσπευσµε΄νης
σταδιακη΄ς κατα΄ργησης των δεξαµενο΄πλοιων µονου΄ κυ΄τους·
΄ νει ο΄τι ο ορισµο΄ς των ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητων θαλα΄σσιων περιοχω
΄ ν (particularly sensitive sea areas
37. σηµειω
 PSSA) στο πλαι΄σιο του ∆ΝΟ πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ σαφει΄ς και δεσµευτικου΄ς κανο΄νες, ο΄πως λ.χ. αυξηµε΄νες
΄ ν και τη µεταβολη΄ του δροµολογι΄ου των
΄ σεις για ενηµε΄ρωση, τον προσδιορισµο΄ ο΄λων των επιχειρηµατιω
υποχρεω
επικι΄νδυνων πλοι΄ων αναλο΄γως του φορτι΄ου τους· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη του ∆ΝΟ αποφα΄΄ ν PSSA·
σισαν να αναβα΄λουν οποιονδη΄ποτε ορισµο΄ νε΄ων περιοχω
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38. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του που µε΄χρι στιγµη΄ς µο΄νο τρι΄α κρα΄τη µε΄λη του ∆ΝΟ ΄εχουν εγκρι΄νει τη διεθνη΄
συ΄µβαση αστικη΄ς ευθυ΄νης για ζηµι΄ες λο΄γω µο΄λυνσης απο΄ καυ΄σιµο πετρε΄λαιο του 2001, εκ των οποι΄ων µο΄νο
΄ενα ει΄ναι κρα΄τος µε΄λος της ΕΕ, καθω
΄ ς οποιαδη΄ποτε διαρροη΄ καυ΄σιµου πετρελαι΄ου ει΄ναι απειλη΄ για το θαλα΄σσιο
περιβα΄λλον και τη βιοποικιλι΄α του· επισηµαι΄νει ο΄τι χωρι΄ς πλη΄ρη ΄εγκριση δεν θα υπα΄ρξει διεθνε΄ς πλαι΄σιο που να
΄ ν καυ΄σιµου πετρελαι΄ου, ως εκ του΄του καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να
καλυ΄πτει ζηµι΄ες απο΄ µο΄λυνση εξαιτι΄ας διαρροω
εγκρι΄νουν τη συ΄µβαση και την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει αυτη΄ την ΄εγκριση·
39. ζητει΄, προκειµε΄νου για τις οικολογικα΄ ευαι΄σθητες και δυ΄σκολα πλευ΄σιµες θαλα΄σσιες περιοχε΄ς της Βαλτικη΄ς, και ιδι΄ως τις περιοχε΄ς Kadetrinne, Skagerrak/Kattegatt, Großer Belt και Sund, να οριστου΄ν ειδικε΄ς ζω΄νες, ο
δια΄πλους των οποι΄ων δεν θα επιτρε΄πεται πλε΄ον σε πλοι΄α και ιδι΄ως πετρελαιοφο΄ρα χωρι΄ς πλοηγο΄, και καλει΄ την
Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν στις κατα΄λληλες ενε΄ργειες στο πλαι΄σιο ιδι΄ως του ∆ΝΟ·
΄ να,
40. χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση σχετικα΄ µε τους εναρµονισµε΄νους κανο΄νες µεταφορω΄ν στη Βαλτικη΄ κατα΄ το χειµω
η οποι΄α εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ Προστασι΄ας του Θαλα΄σσιου Περιβα΄λλοντος της Βαλτικη΄ς (HELCOM)·
41. εκφρα΄ζει ωστο΄σο την κατηγορηµατικη΄ αντι΄θεση΄ του προς τη ρητη΄ απαγο΄ρευση εισο΄δου επικι΄νδυνων
πλοι΄ων στη ζω΄νη των 200 µιλι΄ων, δεδοµε΄νου ο΄τι το εν λο΄γω µε΄τρο ει΄ναι νοµικα΄ αµφιλεγο΄µενο, δυσχεραι΄νει την
΄ µατα΄ τους και ΄εχει ως
ταχει΄α και αποτελεσµατικη΄ παροχη΄ βοη΄θειας σε πλοι΄α που κινδυνευ΄ουν και στα πληρω
αποτε΄λεσµα την αλλαγη΄ πορει΄ας των πλοι΄ων, µετατοπι΄ζοντας ΄ετσι η΄ οξυ΄νοντας το προ΄βληµα·
΄ ρησης του θαλα΄σσιου ∆ιεθνου΄ς ∆ικαι΄ου, ω΄στε να τα παραλιακα΄ κρα΄τη
42. επαναλαµβα΄νει την ανα΄γκη αναθεω
να διαθε΄τουν µεγαλυ΄τερες αρµοδιο΄τητες για την ενι΄σχυση της θαλα΄σσιας ασφα΄λειας στις αποκλειστικε΄ς οικονοµικε΄ς τους ζω΄νες και για την καλυ΄τερη προστασι΄α του θαλα΄σσιου περιβα΄λλοντος·
43. υπογραµµι΄ζει ο΄τι για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα ει΄ναι απαραι΄τητο να λαµβα΄νουν οι ναυτικοι΄ αντα΄ξια
αµοιβη΄ και να τεθει΄ τε΄λος στην υπερεκµετα΄λλευση που συµβαι΄νει σε αρκετα΄ πλοι΄α· καλει΄ την Επιτροπη΄ να εγκυ΄ψει
στην εναρµο΄νιση και την επαναξιολο΄γηση του επαγγε΄λµατος αυτου΄ σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα µε νοµοθετικα΄ µε΄σα και
να ενεργη΄σει αναλο΄γως στο πλαι΄σιο του ∆ΝΟ·
44. υπογραµµι΄ζει ο΄τι 80 % των ατυχηµα΄των στη θα΄λασσα οφει΄λονται σε ανθρω΄πινο λα΄θος, και ακο΄µη περισσο΄τερα ο΄ταν προ΄κειται για συγκρου΄σεις η΄ προσαρα΄ξεις· θεωρει΄ ο΄τι ο ανθρω΄πινος παρα΄γων ΄εχει πολλε΄ς πτυχε΄ς·
καλει΄ εποµε΄νως την Επιτροπη΄ να αντιµετωπι΄σει τα ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε τον ανθρω΄πινο παρα΄γοντα κατα΄
την ΄εγκριση νε΄ας δε΄σµης «Prestige» ο΄πως ει΄χε αναγγει΄λει για το 2004 και ζητει΄ µετ’ επιτα΄σεως τη θε΄σπιση
υποχρεωτικη΄ς επιµο΄ρφωσης και εκπαι΄δευσης σε σωστικε΄ς επιχειρη΄σεις στο πλαι΄σιο της συ΄µβασης για προ΄τυπα
΄ ν και τη΄ρησης φυλακω
΄ ν των ναυτικω
΄ ν (STCW)·
εκπαι΄δευσης, ΄εκδοσης πιστοποιητικω
45. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να πιε΄σουν στο πλαι΄σιο του ∆ΝΟ για αυστηρο΄τερες διατα΄ξεις ο΄σον
΄ ν και του πληρω
΄ µατος στον τοµε΄α της ασφα΄λειας, ιδι΄ως
αφορα΄ την εκπαι΄δευση των κυβερνητω΄ν, των αξιωµατικω
µε την υποχρεωτικη΄ παρακολου΄θηση µαθηµα΄των µετεκπαι΄δευσης και επανα΄ληψης στην ασφα΄λεια των πλοι΄ων, την
΄ ς και µε΄τρα εκτα΄κτου ανα΄γκης, ο΄πως π.χ. ρυµου΄λκηση, το΄ποι
αντιµετω΄πιση ατυχηµα΄των, την πυρασφα΄λεια καθω
΄ ν ουσιω΄ν·
αγκυροβολι΄ας η΄ καταπολε΄µηση βλαβερω
΄ ρησης των πλοι΄ων
46. ζητει΄ την εφαρµογη΄ διεθνου΄ς προγρα΄µµατος µεταξυ΄ ο΄λων των συστηµα΄των επιθεω
(MOUs) που υπα΄ρχουν στον κο΄σµο, το οποι΄ο να περιλαµβα΄νει ευ΄κολα και γρη΄γορα προσπελα΄σιµη κεντρικη΄
βα΄ση δεδοµε΄νων, ω΄στε να αποφευ΄γεται λο΄γω της µετακι΄νησης των πλοι΄ων απο΄ την µι΄α περιοχη΄ στην α΄λλη η
΄ λεια του ΄χνους
΄ ν τους·
απω
ι
τους και το ιστορικο΄ των παραβα΄σεω
47. χαιρετι΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, τις επιθεωρη΄σεις που θα εκτελει΄ η EMSA ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της
΄ ρες· υπογραµµι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να επιβα΄λλονται κυρω
΄ σεις σε περι΄πτωση κατα΄φωρης
Συ΄µβασης STCW σε τρι΄τες χω
παραβι΄ασης της Συ΄µβασης αυτη΄ς, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει κυρι΄ως αυστηρα΄ µε΄τρα κατα΄ των χωρω΄ν
εκει΄νων που εκδι΄δουν πιστοποιητικα΄ ικανο΄τητας σε εµποροπλοια΄ρχους βα΄σει ψευδω΄ν η΄ παραποιηµε΄νων εγγρα΄φων·
΄ ν επαγγελµα΄των, ω΄στε να κατα48. ζητει΄ να ληφθου΄ν µε΄τρα για την αναβα΄θµιση του γοη΄τρου των ναυτικω
στου΄ν ελκυστικο΄τερα για τους νε΄ους γενικω΄ς και για τους ευρωπαι΄ους νε΄ους ειδικο΄τερα·
΄ ν πιστοποιητικω
΄ ν· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σει
49. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τη δια΄δοση πλαστω
΄ µατος, ω
΄ στε να ενηµερω
΄ νουν τις αρχε΄ς ο΄που επικρατου΄ν τε΄τοιες εγκληµατικε΄ς
κι΄νητρα για τα µε΄λη του πληρω
ενε΄ργειες και οι πλοιοκτη΄τες η΄ το κρα΄τος σηµαι΄ας δεν αναλαµβα΄νουν δρα΄ση για την αποκατα΄σταση της τα΄ξης·
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50. χαιρετι΄ζει τις αποφα΄σεις που ελη΄φθησαν τον ∆εκε΄µβριο του 2003 απο΄ τον ∆ΝΟ σχετικα΄ µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τους λιµε΄νες καταφυγη΄ς και για τη θε΄σπιση συστη΄µατος ελε΄γχου σε εθελου΄σια βα΄ση για τα
κρα΄τη µε΄λη του ∆ΝΟ ζητει΄ επι΄σης το εν λο΄γω συ΄στηµα να καταστει΄ υποχρεωτικο΄ σε συ΄ντοµο χρονικο΄ δια΄στηµα
και να δηµοσιοποιηθου΄ν τα αποτελε΄σµατα΄ του·
51. τονι΄ζει την ανα΄γκη να επε΄λθουν ριζικε΄ς µεταβολε΄ς στη δια΄ρθρωση και στις αρµοδιο΄τητες του περι΄πλοκου
δικτυ΄ου των εταιρειω΄ν (πλοιοκτη΄τες, εφοπλιστε΄ς, φορτωτε΄ς, πετρελαϊκε΄ς εταιρει΄ες, νηογνω΄µονες, ασφαλιστικε΄ς
΄ ς και στις σχε΄σεις τους µε τα κρα΄τη σηµαι΄ας
εταιρει΄ες, κ.α.) που ελε΄γχει τις διεθνει΄ς θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς καθω
ευκαιρι΄ας· επισηµαι΄νει ο΄τι η δια΄ρθρωση αυτη΄ συνιστα΄ εµπο΄διο στον αποτελεσµατικο΄ ΄ελεγχο σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των πλοι΄ων, τη δροµολο΄γηση των απαιτου΄µενων µε΄τρων ασφα΄λειας, την επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, τα
΄ ν συνθηκω
΄ ν εργασι΄ας, διαβι΄ωσης και αµοιβω
΄ ν του πληρω΄µατος η΄ για τη συµµε΄τρα εξασφα΄λισης ικανοποιητικω
΄ σεις· καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναλυ΄σει συνεκτικα΄ το και΄ριο αυτο΄ προ΄µο΄ρφωση προς τις φορολογικε΄ς υποχρεω
βληµα και να υποβα΄λει σχετικη΄ ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο· η ΄εκθεση αυτη΄ πρε΄πει
΄ ν εταιρειω΄ν µε τα κρα΄τη σηµαι΄ας ευκαιρι΄ας·
ειδικο΄τερα να εξετα΄ζει τις σχε΄σεις των ευρωπαϊκω
΄ ντας τη δυσκολι΄α που αντιµετωπι΄ζουν ορισµε΄να τρι΄τα κρα΄τη προκειµε΄νου να θε΄σουν σε
52. συνειδητοποιω
εφαρµογη΄ τις διεθνει΄ς ρυθµι΄σεις στον τοµε΄α της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα, ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και την
Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βουν, στην κοινοτικη΄ αναπτυξιακη΄ πολιτικη΄, προγρα΄µµατα ενι΄σχυσης των θαλα΄σσιων διοικη΄σεων·
53. ζητει΄ την αναθεω΄ρηση της διεθνου΄ς νοµοθεσι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς ω΄στε να υπα΄ρχει
΄ ν παραγο΄ντων που
µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια ο΄σον αφορα΄ τις λειτουργικε΄ς δοµε΄ς της, την ταυτο΄τητα των οικονοµικω
δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α αυτο΄, το ει΄δος των φορτι΄ων και τα εκα΄στοτε εφαρµοζο΄µενα µε΄τρα ασφαλει΄ας.
Επαναλαµβα΄νει ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να υπα΄ρχει κα΄ποιο συ΄στηµα για την προω΄θηση της χρησιµοποι΄ησης κοινοτικω΄ν
΄ ν και την αποφυγη΄ των σηµαιω
΄ ν ευκαιρι΄ας που δεν πληρου΄ν τις προδιαγραφε΄ς ασφαλει΄ας και επιθεω
΄ ρησης
σηµαιω
των πλοι΄ων·
54. καλει΄ την ∆ιεθνη΄ Οργα΄νωση Εργασι΄ας και τον ∆ιεθνη΄ Ναυτιλιακο΄ Οργανισµο΄ (∆ΝΟ) να θεσπι΄σουν απο΄
΄ς
κοινου΄ δεσµευτικα΄ κριτη΄ρια για τις αµοιβε΄ς, τις ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς διαβι΄ωσης και εργασι΄ας στα πλοι΄α καθω
και το΄σο για τις ω΄ρες εργασι΄ας και τις περιο΄δους ανα΄παυσης ο΄σο και για την προ΄σβαση στην επαγγελµατικη΄
κατα΄ρτιση·
55. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι τα καυ΄σιµα παραµε΄νουν στο περιβα΄λλον επι΄ µεγα΄λο χρονικο΄ δια΄στηµα, ΄ενα προ΄βληµα που πλη΄ττει επι΄ του παρο΄ντος τουλα΄χιστον 300 σηµει΄α στην ακτη΄ της Γαλικι΄ας και
΄ ν τοποθεσιω΄ν του Natura 2000· ζητει΄ την α΄µεση
α΄λλες ακτε΄ς στον Βισκαϊκο΄ Κο΄λπο, περιλαµβανοµε΄νων πολλω
΄εγκριση των τοποθεσιω΄ν του Natura 2000 που προτει΄νονται στην περιοχη΄ και την ΄εγκριση σχεδι΄ων αποκατα΄στασης του περιβα΄λλοντος για τις εν λο΄γω τοποθεσι΄ες·
΄, περιβαλλοντικα
΄ και αλιευτικα
΄ ζητη
΄µατα
Κοινωνικοοικονοµικα
΄ νει ο΄τι η α΄µεση εγκατα΄σταση χω
΄ ρων υδατοκαλλιε΄ργειας στις πληγει΄σες περιοχε΄ς µετα΄ την κατα56. διαπιστω
στροφη΄ του Prestige µπορει΄ να ανακου΄φισε βραχυπρο΄θεσµα τον πληγε΄ντα αλιευτικο΄ τοµε΄α·
΄ νει ο΄τι µετα΄ την παρε΄λευση ενο΄ς ΄ετους απο΄ την καταστροφη΄ που προκα΄λεσε το Prestige και λο΄γω
57. διαπιστω
΄ ν ζωνω΄ν, συ΄µφωνα µε
της µει΄ωσης της αλιευτικη΄ς δραστηριο΄τητας λο΄γω του προληπτικου΄ κλεισι΄µατος αλιευτικω
πληροφορι΄ες ορισµε΄νων Ενω΄σεων Αλιε΄ων, ΄εχει σηµειωθει΄ µει΄ωση της συνη΄θους ποσο΄τητας αλιευµα΄των ορισµε΄νων
΄ ν αποθεµα΄των της περιοχη΄ς·
αλιευτικω
58. επισηµαι΄νει ο΄τι στις νε΄ες κοινοτικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς (2007-2013) ει΄ναι απαραι΄τητο να προ΄ στε να µπορου΄ν να αντιµετωπι΄ζοβλεφθου΄ν ειδικα΄ δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα για τον τοµε΄α της αλιει΄ας, κατα΄λληλα ω
΄ ν που πλη΄ττονται απο΄ θαλα΄σσιες καταστροφε΄ς·
νται οι ανα΄γκες των παρα΄κτιων πληθυσµω
59. υπογραµµι΄ζει ο΄τι απο΄ τις εµπειρι΄ες µετα΄ την καταστροφη΄ του Exxon Valdez προκυ΄πτει η αναγκαιο΄τητα
διενε΄ργειας µακροσκελου΄ς επιστηµονικη΄ς ΄ερευνας σχετικα΄ µε τις µακροπρο΄θεσµες περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις της
καταστροφη΄ς του Prestige· η εν λο΄γω ΄ερευνα θα πρε΄πει, µεταξυ΄ α΄λλων, να ασχοληθει΄ µε τις µακροχρο΄νιες επιπτω΄σεις της ρυ΄πανσης στην τροφικη΄ αλυσι΄δα και µε τις συνε΄πειες της ρυ΄πανσης στη βιοποικιλο΄τητα· ζητει΄ τη
΄ ν σχετικα΄ µε την κοινη΄ χρηµατοδο΄τηση της εν λο΄γω ΄ερευνας απο΄ τις πληγει΄σες περιοχε΄ς, τα
συ΄ναψη συµφωνιω
κρα΄τη µε΄λη και την ΕΕ·
΄ ν θα κατα60. αναµε΄νει ο΄τι η διενε΄ργεια µακροπρο΄θεσµης ΄ερευνας και η ανταλλαγη΄ των στοιχει΄ων των ερευνω
΄ τερων ζηµιω΄ν και ΄ετσι θα ακολουθηθει΄ µι΄α
στη΄σουν δυνατη΄ τη ρεαλιστικο΄τερη εκτι΄µηση των α΄µεσων και των απω
πιο συνετη΄ προσε΄γγιση σε µελλοντικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς καταστροφε΄ς·
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61. εκτιµα΄ ο΄τι ο αποτελεσµατικο΄ς ο ρο΄λος που διαδραµα΄τισαν οι µικροι΄ αλιευτικοι΄ στο΄λοι της την καταπολε΄µηση της ρυ΄πανσης του Prestige και η διαµο΄ρφωση τρατω΄ν για την ανα΄κτηση του πετρελαι΄ου θα πρε΄πει να
΄ ρες της Ένωσης να αναπτυ΄ξουν προληπτικα΄ σε µο΄νιµη βα΄ση, µε τη βοη΄θεια κοινοτικη΄ς χρηπαροτρυ΄νουν τις χω
µατοδο΄τησης, το ευε΄λικτο αυτο΄ µε΄σον καταπολε΄µησης της ρυ΄πανσης, που επιτρε΄πει την παρε΄µβαση προτου΄ η
ρυ΄πανση φτα΄σει στις ακτε΄ς·
62. θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διασφαλι΄σει ο΄τι τα µε΄τρα προστασι΄ας της α΄γριας ζωη΄ς σε κρου΄σµα
διαρροη΄ς πετρελαι΄ου εντα΄σσονται σε γενικο΄τερα µε΄τρα αντι΄δρασης σε διαρροε΄ς πετρελαι΄ου και σχεδιαστικου΄ς
µηχανισµου΄ς, ω΄στε να διασφαλιστει΄ ο΄τι αυτη΄ η αντι΄δραση ακολουθει΄ τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς· θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι
΄ σει προτεραιο΄τητα στην ανα΄πτυξη επαρκω
΄ ν µε΄τρων για την αποκατα΄σταση ζηµιωµε΄νων
η Επιτροπη΄ πρε΄πει να αποδω
΄ ν που ΄εχουν
οικοσυστηµα΄των µετα΄ απο΄ διαρροη΄ πετρελαι΄ου και να διασφαλι΄σει την ανα΄κτηση πληθυσµου΄ των ειδω
υποστει΄ βλα΄βη·
*
*
63.

*

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 9 π.µ.
Παρεµβαι΄νει η Nuala Ahern η οποι΄α ζητει΄ απο΄ τον Προ΄εδρο να παρε΄µβει στο κοινοβου΄λιο και την κυβε΄ρνηση
του Ισραη΄λ για να διευκολυ΄νει τις συνθη΄κες στις οποι΄ες ο κ. Mordechai Vanunu υποχρεου΄ται να ζει µετα΄ την
΄ νει την αι΄τηση και δηλω
΄ νει ο΄τι θα την υποβα΄λει στον Προ΄εδρο).
απελευθε΄ρωση΄ του (Ο Προ΄εδρος σηµειω

2. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατατε΄θηκαν τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα:
1) απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄:
!

Σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6 για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004 ! Τµη΄µα ΙΙΙ ! Επιτροπη΄
(8539/2004 ! C5-0167/2004  2004/2026(BUD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
γνωµοδο΄τηση: ITRE
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 272 ΣΕΚ, Άρθρο 177 EURATOM



Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ειδικη΄ διαδικασι΄α εισδοχη΄ς υπηκο΄ων τρι΄των χωρω΄ν για
σκοπου΄ς επιστηµονικη΄ς ΄ερευνας (SEC(2004)469  C5-0192/2004  2004/2031(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

2) απο΄ τους βουλευτε΄ς
2.1) προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (α΄ρθρο 48 του Κανονισµου΄)
! Marco Pannella, Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell’Alba,
Benedetto Della Vedova και Olivier Dupuis, σχετικα΄ µε τις σοβαρε΄ς και διαρκει΄ς παραβια΄σεις
των θεµελιωδω΄ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στο Βιετνα΄µ (B5-0190/2004).
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: AFET
΄ νου
 Roberta Angelilli, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε την αναθεω΄ρηση του Συµφω
σταθερο΄τητας (B5-0195/2004).
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: ECON

3. ∆ι΄κη κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα (δη΄λωση ακολουθου΄µενη απο΄
συζη΄τηση)
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: Αποτελε΄σµατα της δι΄κης κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα
Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νουν οι Richard A. Balfe, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Andrew Nicholas Duff, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Luigi Vinci, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας GUE/NGL, Joost Lagendijk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Arie M. Oostlander, Anne
André-Léonard, Feleknas Uca και Poul Nielson.
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Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:
!

Johannes (Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε την ΄εκβαση της δι΄κης κατα΄ της
Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα (B5-0193/2004)



Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Nelly Maes και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της κυρι΄ας Λεϋλα΄ Ζα΄να, κατο΄χου του Βραβει΄ου Ζαχα΄ροφ
1995 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, που ει΄ναι φυλακισµε΄νη στην Τουρκι΄α (B5-0196/2004)



Sarah Ludford, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε τη δι΄κη της Leyla Zana (B5-0197/2004)



Luigi Vinci και Feleknas Uca, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε την ΄εκβαση της δι΄κης κατα΄
της «Leyla Zana και α΄λλων» στην Άγκυρα (B5-0198/2004)



Richard A. Balfe και Arie M. Oostlander, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε την ΄εκβαση της
δι΄κης κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα (B5-0199/2004)

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 7.27.

4. Γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς ) Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
΄ ν µελω
΄ ν * (συζη΄τηση)
για την πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω
΄ ν προσαΈκθεση σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την επικαιροποι΄ηση για το 2004 των γενικω
΄ ν των οικονοµικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (περι΄οδος 2003-2005)
νατολισµω
[COM(2004)238  C5-0183/2004  2004/2020(INI)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την
πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω΄ν µελω΄ν [COM(2004)239  C5-0188/2004  2004/0082(CNS)]  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Marie-Thérèse Hermange (A5-0277/2004)
Η Marie-Thérèse Hermange παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0277/2004).
Η Christa Randzio-Plath παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0280/2004).
Παρεµβαι΄νει ο Σταυ΄ρος ∆η΄µας (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Stephen Hughes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Olle Schmidt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, και Herman Schmid, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Catherine LALUMIÈRE
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Pierre Jonckheer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Philip Bushill-Matthews, Robert Goebbels, Philippe A.R. Herzog, Theodorus J.J. Bouwman, William Abitbol, Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου, Claude Moraes, Regina Bastos, Manuel António dos
Santos, Manuel Pérez Álvarez, Γιω΄ργος Κατηφο΄ρης, Othmar Karas και Σταυ΄ρος ∆η΄µας.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄α 7.16 ε΄ως 7.28.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 10.50 π.µ εν αναµονη΄ της ω΄ρας των ψηφοφοριω΄ν και επαναλαµβα΄νεται
στις 11.05 π.µ.)
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου

5. Υποδοχη΄
Ο Προ΄εδρος υποδε΄χεται, εξ ονο΄µατος του Κοινοβουλι΄ου, µι΄α αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου της Αυστραλι΄ας η
οποι΄α λαµβα΄νει θε΄ση στα θεωρει΄α των επιση΄µων.

6. Έκπτωση του κ. Michel Raymond
Ο Προ΄εδρος γνωστοποιει΄ ο΄τι το Συµβου΄λιο, ανακοι΄νωσε στο Κοινοβου΄λιο, µε επιστολη΄ της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004,
ο΄τι οι τροποποιη΄σεις των α΄ρθρων 1 και 2 της απο΄φασης του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου και 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2002 για την τροποποι΄ηση της πρα΄ξης περι΄ εκλογη΄ς των αντιπροσω΄πων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε
α΄µεση καθολικη΄ ψηφοφορι΄α τε΄θηκαν σε ισχυ΄ την 1η Απριλι΄ου 2004.
΄ σεως του Michel Raymond
Το δια΄ταγµα του γα΄λλου Πρωθυπουργου΄ της 25ης Νοεµβρι΄ου 2003 περι΄ της εκπτω
παρα΄γει εποµε΄νως τα αποτελε΄σµατα΄ του απο΄ της ηµεροµηνι΄ας αυτη΄ς.
Κατα΄ συνε΄πεια και συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη της επιτροπη΄ς JURI της 17ης Μαρτι΄ου 2004, ο Michel Raymond δεν
ει΄ναι πλε΄ον µε΄λος του Κοινοβουλι΄ου απο΄ 1ης Απριλι΄ου 2004.

΄ν
7. Ώρα των ψηφοφοριω
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω΄ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω΄ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν
κατα΄ τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.
Παρεµβαι΄νει η Marialiese Flemming.
Παρεµβαι΄νουν οι:
%

Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, ο οποι΄ος εκτιµα΄ ο΄τι η απο΄φαση που ο προ΄εδρος
΄ελαβε την προηγουµε΄νη να µην κα΄νει δεκτε΄ς τις τροπολογι΄ες (σηµει΄ο 10.1 των ΣΠ της προηγουµε΄νης) δε
δικαιολογει΄ται απο΄ νοµικη΄ς απο΄ψεως και ο οποι΄ος αµφισβητει΄, εποµε΄νως, αυτη΄ν την απο΄φαση. Υπο΄ αυτε΄ς τις
συνθη΄κες η πολιτικη΄ του οµα΄δα δεν θα µετα΄σχει στην ψηφοφορι΄α επι΄ της ΄εκθεσης Johanna L.A. BoogerdQuaak A5-0230/2004 ως διαµαρτυρι΄α. Αναφερο΄µενος επι΄σης στα ο΄σα εξε΄θεσε ο Enrique Barón Crespo
συ΄µφωνα µε τα οποι΄α εξαφανι΄στηκαν ΄εγγραφα απο΄ την επιτροπη΄ LIBE, ζητει΄ εξηγη΄σεις απο΄ τον τελευται΄ο
΄ ν του και αποσυ΄ρει εν πα΄ση περιπτω
΄ σει αποσυ΄ρει τα προηγουµε΄νως
σχετικα΄ µε την πηγη΄ των πληροφοριω
λεχθε΄ντα που κρι΄θηκαν προσβλητικα΄ για τον Antonio Tajani (Ο Προ΄εδρος παρατηρει΄ ο΄τι ο Προ΄εδρος και το
Κοινοβου΄λιο ΄ελαβαν την προηγουµε΄νη απο΄φαση σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α που θα ακολουθηθει΄ κατα΄ την
΄ νει ο΄τι εµµε΄νει σε αυτη΄ τη θε΄ση).
ψηφοφορι΄α αυτη΄ς της ΄εκθεσης και δηλω

%

΄ νει ο΄τι απε΄στειλε στον Προ΄εδρο ΄εγγραφο µε αντι΄γραφο σε ο΄λους τους
Enrique Barón Crespo ο οποι΄ος δηλω
΄ ν οµα΄δων για να εξηγη΄σει την εξαφα΄νιση αυτω΄ν των εγγρα΄φων απο΄ την επιτροπη΄
προε΄δρους των πολιτικω
LIBE, τα οποι΄α επανεµφανι΄στηκαν στην αρχη΄ της συνεδρι΄ασης· παρε΄χει επι΄σης εξηγη΄σεις σχετικα΄ µε ο΄σα ει΄πε
για τον Antonio Tajani, τα οποι΄α φαι΄νεται ο΄τι παρερµηνευ΄θηκαν.

%

΄ν
Guido Podestà και Jorge Salvador Hernández Mollar (προ΄εδρος της επιτροπη΄ς LIBE) επι΄ των προσωπικω
θεµα΄των κατο΄πιν αυτη΄ς της παρεµβα΄σεως.

%

Gerardo Galeote Quecedo ο οποι΄ος ζητει΄ να ελεγχθου΄ν ο΄σα ει΄πε στα πλη΄ρη πρακτικα΄.

%

΄ νει ο΄τι η οµα΄δα της επι΄σης δεν θα
Cristiana Muscardini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, η οποι΄α δηλω
µετα΄σχει στην ψηφοφορι΄α αυτη΄.

%

Francis Wurtz, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, ο οποι΄ος προτει΄νει, δεδοµε΄νου ο΄τι οι οµα΄δες PPE-DE
και UEN δη΄λωσαν ο΄τι δεν θα µετα΄σχουν στην ψηφοφορι΄α να ψηφισθει΄ συνολικα΄ ολο΄κληρη η προ΄ταση
ψηφι΄σµατος.
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%

José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, ο οποι΄ος θυµι΄ζει ο΄τι την προηγουµε΄νη ει΄χε υποβα΄λει
αι΄τηµα επαναποµπη΄ς της ΄εκθεσης στην επιτροπη΄ (Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι µπορει΄ να υποβα΄λει αυτο΄ το
αι΄τηµα κατα΄ την ψηφοφορι΄α).

%

Marco Pannella ο οποι΄ος προτει΄νει να αναλα΄βει ο Προ΄εδρος Pat Cox την προεδρι΄α της συνεδρια΄σεως (Ο
Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι µπορει΄ να υποβα΄λει αυτο΄ το αι΄τηµα κατα΄ την ψηφοφορι΄α).

%

Pat Cox (Προ΄εδρος) ο οποι΄ος επανε΄ρχεται στην απο΄φαση που ει΄χε λα΄βει την προηγουµε΄νη και την ακολουθηθει΄σα διαδικασι΄α και συστη΄νει στον προ΄εδρο της συνεδρια΄σως να εµµε΄νει στην αποφασισθει΄σα διαδικασι΄α·
κα΄νοντας µνει΄α του ζητη΄µατος της εξαφα΄νισης των εγγρα΄φων, προσθε΄τει ο΄τι αφου΄ ανε΄θεσε στις υπηρεσι΄ες
του Κοινοβουλι΄ου να ερευνη΄σουν το ζη΄τηµα, ει΄ναι απολυ΄τως ικανοποιηµε΄νος απο΄ την ΄εκβαση της ΄ερευνας
και ζητει΄ απο΄ το Σω΄µα να θε΄σει τε΄ρµα σ’ αυτη΄ν την υπο΄θεση.

7.1. Μελισσοκοµι΄α * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για ενε΄ργειες στον τοµε΄α της µελισσοκοµι΄ας
[COM(2004)30  C5-0052/2004  2004/0003(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγη΄τρια: Astrid Lulling (A5-0232/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Astrid Lulling (εισηγη΄τρια), η οποι΄α προβαι΄νει σε δη΄λωση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α, παρα΄γραφος 4, του
Κανονισµου΄.
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0351)

΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) * (α΄ρθρο
7.2. ∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
110α του Κανονισµου΄) (τελικη΄ ψηφοφορι΄α)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 2)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0352)

΄ ην Ευρω7.3. Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω
βουλευτου΄ (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
΄ ην Ευρωβουλευτου΄, για την υπερα΄σπιση της βουλευτιΈκθεση σχετικα΄ µε το αι΄τηµα του κ. Umberto Bossi, πρω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
κη΄ς του ασυλι΄ας [2003/2171(IMM)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Kurt Lechner (A5-0281/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0353)
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΄ ην Ευρω7.4. Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω
βουλευτου΄ (2ο αι΄τηµα) (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το αι΄τηµα του κ. Umberto Bossi, πρω΄ην Ευρωβουλευτου΄, για την υπερα΄σπιση της βουλευτι΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
κη΄ς του ασυλι΄ας [2003/2172(IMM)]  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Kurt Lechner (A5-0282/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0354)

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III (ψηφοφορι΄α)
7.5. Ανα΄πτυξη των κοινοτικω
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου για την ανα΄πτυξη
των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων [PE-CONS 3641/2004  C5-0156/2004  2002/0025(COD)] η αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου στην Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α για την ε΄γκριση)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0355)

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III (ψηφοφορι΄α)
7.6. Ασφα΄λεια των κοινοτικω
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την ασφα΄λεια των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων, η οποι΄α τροποποιει΄ τη οδηγι΄α
95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις α΄δειες σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και την οδηγι΄α 2001/14/ΕΚ
΄ ν υποδοµω
΄ ν και τις χρεω
΄ σεις για τη χρη΄ση
σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ της χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµικω
΄ ς και µε την πιστοποι΄ηση ασφα΄λειας (οδηγι΄α για την ασφα΄λεια των σιδηροδρο΄σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς καθω
µων) [PE-CONS 3638/2004  C5-0153/2004  2002/0022(COD)]  Αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου
στην Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α για την ε΄γκριση)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0356)

7.7. ∆ιαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος ***III
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/48/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του
διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος [PE-CONS 3639/2004  C5-0154/2004 
2002/0023(COD)]  Αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου στην Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α για την ε΄γκριση)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0357)
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7.8. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων ***III (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Σιδηροδρο΄µων (κανονισµο΄ς για
τον Οργανισµο΄) [PE-CONS 3640/2004  C5-0155/2004  2002/0024(COD)]  Αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου στην Επιτροπη΄ Συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Gilles Savary (A5-0244/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α για την ε΄γκριση)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0358)

7.9. ∆ιορθωτικο΄ς προϋπολογισµο΄ς αριθ. 6/2004 (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6/2004 της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικο΄ ν.
νοµικο΄ ΄ετος 2004 [2004/2026(BUD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Jan Mulder (A5-0259/2004)
(Απαιτει΄ται ειδικη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2004)0359)

7.10. ∆ηµοκρατι΄α, κρα΄τος δικαι΄ου, σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των
΄ ν ελευθεριω
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες ***I (ψηφοφορι΄α)
θεµελιωδω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄
τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων
συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη που συµβα΄λλουν στο γενικο΄ στο΄χο της ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµο΄ ς και του σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των θεµελιωδω
΄ν
κρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου καθω
΄ ν [COM(2003)639  C5-0507/2003  2003/0250(COD)]  Επιτροπη΄ Ανα΄πτυξης και Συνεργαελευθεριω
σι΄ας.
Εισηγητη΄ς: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0360)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0360)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
8

Ο εισηγητη΄ς, σε συµφωνι΄α µε την οµα΄δα PSE, προτει΄νει την απο΄ρριψη της τροπολογι΄ας 4.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 ***I
7.11. «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω΄πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 [COM(2003)700  C5-0548/2003 
2003/0274(COD)]  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Michel Rocard (A5-0148/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0361)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0361)

΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄7.12. Ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
΄α)
των (EUROPASS) ***I (ψηφοφορι
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα
΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των (EUROPASS) [COM(2003)796
ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
 C5-0648/2003  2003/0307(COD)]  Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και
Αθλητισµου΄.
Εισηγη΄τρια: Sabine Zissener (A5-0247/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 12)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0362)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0362)

7.13. Μικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις 2001-2005 ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποι΄ησης της απο΄φασης 2000/819/ΕΚ σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ) (2001-2005) [COM(2003)758  C5-0628/2003 
2003/0292(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Paul Rübig (A5-0237/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 13)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0363)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0363)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
;

Ο εισηγητη΄ς παρεµβαι΄νει πριν τη ψηφοφορι΄α για να χαιρετι΄σει την παρουσι΄α στα θεωρει΄α µιας αντιπροσωπει΄ας του Αυστριακου΄ Οµοσπονδιακου΄ Συµβουλι΄ου.
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΄ πη ***I (ψηφοφορι΄α)
7.14. Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας
και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω΄πη [COM(2004)96  C5-0082/2004 
2004/0025(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: W.G. van Velzen (A5-0235/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 14)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0364)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0364)

7.15. Συµφωνι΄α συνεργασι΄ας ΕΚ/Πακιστα΄ν * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν [8108/1999 3
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των
COM(1998)357  C5-0659/2001  1998/0199(CNS)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Elmar Brok (A5-0275/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 15)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0365)

΄ ν µελω
΄ν *
7.16. Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την
πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω΄ν µελω΄ν [COM(2004)239  C5-0188/2004  2004/0082(CNS)]  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: Marie-Thérèse Hermange (A5-0277/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 16)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2004)0366)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0366)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
3

Philip Bushill-Matthews, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, ο οποι΄ος προτει΄νει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α
στη τροπολογι΄α 1.

30.4.2004

30.4.2004
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7.17. Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ένωσης
2007-2013 (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε τι΄τλο
«Οικοδο΄µηση του κοινου΄ µας µε΄λλοντος  Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης
΄ ν.
Ένωσης 2007-2013» [COM(2004)101  C5-0089/2004  2004/2006(INI)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Terence Wynn (A5-0268/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 17)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0367)

7.18. Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (3η ΄εκθεση) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την τρι΄τη ΄εκθεση για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ [COM(2004)107 
C5-0092/2004  2004/2005(INI)  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης (A5-0272/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 18)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0368)

7.19. Προϋπολογισµο΄ς 2005: Ετη΄σια στρατηγικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ 2005: ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την Ετη΄σια Στρατηγικη΄ Πολιτικη΄ς
΄ ν.
(ΕΣΠ) [2004/2001(BUD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
Εισηγητη΄ς: Salvador Garriga Polledo (A5-0269/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 19)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0369)

7.20. Κατα΄σταση προβλε΄ψεων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το 2005 (ψηφοφορι΄α)
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το
Έκθεση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
οικονοµικο΄ ΄ετος 2005 [2004/2007(BUD)]  Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Wilfried Kuckelkorn (A5-0236/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 20)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0370)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Richard A. Balfe, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, ο οποι΄ος προτει΄νει την ΄εγκριση της τροπολογι΄ας 1.
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7.21. Έκθεση δραστηριοτη΄των της ΕΤΕπ για το 2002 (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ΄εκθεση δραστηριοτη΄των για το ΄ετος 2002 της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων
[2004/2012(INI)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0258/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 21)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0371)

7.22. Eurostat (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0218/2004, B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004 και
B5-0225/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 22)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0218/2004 (αντικαθιστα΄ τιςπροτα΄σεις ψηφι΄σµατος) B5-0218/2004,
B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004 και B5-0225/2004
που
'








κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
María Antonia Avilés Perea, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Helmut Kuhne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Jan Mulder και Ole B. Sørensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Bart Staes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Freddy Blak και Jonas Sjöstedt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
Mogens N.J. Camre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN,
Jens-Peter Bonde, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD,
Gianfranco Dell’Alba

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0372)

7.23. Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και ενηµε΄ρωσης (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους παραβι΄ασης, στην ΕΕ και ιδιαι΄τερα στην Ιταλι΄α, των δικαιωµα΄των της
΄ ν ∆ικαιωµα΄των)
ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης (α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄[2003/2237(INI)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
σεων.
Εισηγη΄τρια: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 23)
Παρεµβαι΄νει ο Giacomo Santini ο οποι΄ος θεωρει΄ ο΄τι η διαδικασι΄α που ακολουθη΄θηκε κατα΄ τη ψηφοφορι΄α αυτη΄ς
της ΄εκθεσης καθιστα΄ παραβι΄αση του Κανονισµου΄, και υποστηρι΄ξει την αι΄τηση αναποµπη΄ς στην επιτροπη΄ της
΄ ρας των ψηφοφοριω
΄ ν.
οποι΄ας ο José Ribeiro e Castro υπενθυ΄µισε την υ΄παρξη στην αρχη΄ της ω
Ο Προ΄εδρος θε΄τει σε συζη΄τηση αυτη΄ την αι΄τηση αναποµπη΄ς που υποβλη΄θηκε βα΄σει του α΄ρθρου 144, παρ. 1, του
Κανονισµου΄ απο΄ τον José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας UEN.
Παρεµβαι΄νουν επι΄ της αι΄τησης αυτη΄ς ο José Ribeiro e Castro,για να την αιτιολογη΄σει, η Monica Frassoni, εξ
ονο΄µατος της οµα΄δας Verts/ALE, και ο Bruno Gollnisch, µη εγγεγραµµε΄νος.
Με ΗΨ (214 υπε΄ρ, 259 κατα΄, 1 αποχη΄) το Σω΄µα απορρι΄πτει την αι΄τηση.
Παρεµβαι΄νουν οι Francis Wurtz, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας GUE/NGL, για να αποσυ΄ρει την προ΄ταση που ΄εκανε
΄ ρας των ψηφοφοριω΄ν να ψηφισθει΄ µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α το συ΄νολο της προ΄τασης ψηφι΄σµατος
στην αρχη΄ της ω
΄ σει ο΄τι οι βρετανοι΄ βουλευτε΄ς της οµα΄δας ΡΡΕ-DE ει΄ναι παρο΄ντες αλλα΄ δεν θα
και ο Richard A. Balfe για να δηλω
συµµετα΄σχουν στην ψηφοφορι΄α.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0373)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Cristiana Muscardini και Francesco Enrico Speroni σχετικα΄ µε την ενιαι΄α ψηφοφορι΄α ορισµε΄νων τµηµα΄των
της προ΄τασης ψηφι΄σµατος.



΄ ν ονοµα΄των που αφαιρου΄ν το νο΄ηµα΄ τους απο΄
Giacomo Santini σχετικα΄ µε το µη παραδεκτο΄ των προσωπικω
ορισµε΄να στοιχει΄α του κειµε΄νου.

7.24. Κατα΄σταση στο Πακιστα΄ν (ψηφοφορι΄α)
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0187/2004/αναθ.
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 24)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0374)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


΄ ν της Επιτροπη΄ς AFET.
John Walls Cushnahan ο οποι΄ος εξη΄γησε στη θε΄ση των µελω

7.25. ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις (ψηφοφορι΄α)
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0185/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 25)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0375)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Johannes (Hannes) Swoboda ο οποι΄ος υποβα΄λλει προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροπολογι΄α 6.



Erika Mann προτει΄νει µαι προφορικη΄ τροπολογι΄α στην παρα΄γραφο13 µε την οποι΄α ο Elmar Brok, προ΄εδρος
της επιτροπη΄ς AFET, εκφρα΄ζει τη συµφωνι΄α του, και µια προφορικη΄ τροπολογι΄α στην παρα΄γραφο15 (ο
Elmar Brok προτει΄νει εποµε΄νως την απο΄ρριψη ολο΄κληρης της παραγρα΄φου 15 και την ψη΄φιση της τροπολογι΄ας 22, και η Erika Mann εκφρα΄ζει τη συµφωνι΄α της).

΄ πινα δικαιω
΄ µατα στον κο΄σµο (2003), πολιτικη΄ της ΕΕ (ψηφοφορι΄α)
7.26. Ανθρω
΄ µατα στον κο΄σµο το 2003 και την πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον
Έκθεση σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄τοµε΄α αυτο΄ [2003/2005(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Véronique De Keyser (A5-0270/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 26)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0376)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Gianfranco Dell’Alba, ο οποι΄ος σε συµφωνι΄α µε τον εισηγητη΄, παρουσια΄ζει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α στην
παρα΄γραφο 4.
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7.27. Αποτελε΄σµατα της δι΄κης κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0193/2004, B5-0196/2004, B5-0197/2004, B5-0198/2004 και B5-0199/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0193/2004 (αντικαθιστα΄ τις προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0193/2004,
B5-0196/2004, B5-0197/2004, B5-0198/2004 και B5-0199/2004)
που






κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
Richard A. Balfe και Arie M. Oostlander, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Johannes (Hannes) Swoboda και Ozan Ceyhun, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Andrew Nicholas Duff, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit και Nelly Maes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Luigi Vinci και Feleknas Uca, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0377)

7.28. Γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς (ψηφοφορι΄α)
΄ ν προσαΈκθεση σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την επικαιροποι΄ηση για το 2004 των γενικω
΄ ν των οικονοµικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (περι΄οδος 2003-2005)
νατολισµω
[COM(2004)238  C5-0183/2004  2004/2020(INI)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0378)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Robert Goebbels που υποβα΄λλει προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροποποι΄ηση 2.

8. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρι΄ζονται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.
Προφορικε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Eurostat  ΚΨ-B5-0218/2004


Theresa Villiers

Έκθεση Wilfried Kuckelkorn  A5-0236/2004


Aguiriano Nalda
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΄ σεις ψη΄φου
9. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Έκθεση Georg Jarzembowski  A5-0242/2004


κοινο΄ σχε΄διο
υπε΄ρ: Pervenche Berès
κατα΄: Robert Goebbels

Έκθεση Michel Rocard  A5-0148/2004


τροπολογι΄α 1, 2ο µε΄ρος
υπε΄ρ: Barbara Weiler



τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
υπε΄ρ: Hans-Peter Martin



νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα
υπε΄ρ: Hans-Peter Martin

Έκθεση Terence Wynn  A5-0268/2004


παρα΄γραφος 7
υπε΄ρ: Richard Corbett, Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 17
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud, Paul Rübig



παρα΄γραφος 10
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 10
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud, Marie-Thérèse Hermange
κατα΄: María del Pilar Ayuso González



τροπολογι΄α 11
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud



τροπολογι΄α 18
υπε΄ρ: Marie-Françoise Garaud, Paul Rübig



τροπολογι΄α 16
κατα΄: Alexander Radwan



τροπολογι΄α 13
υπε΄ρ: Béatrice Patrie, Marie-Thérèse Hermange



τροπολογι΄α 5
υπε΄ρ: Paul Rübig, Ingo Friedrich
κατα΄: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης



τροπολογι΄α 19
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange



τροπολογι΄α 21
υπε΄ρ: Linda McAvan



τροπολογι΄α 22
υπε΄ρ: Isabelle Caullery, Jean-Charles Marchiani



τροπολογι΄α 68
κατα΄: Maj Britt Theorin, Jan Andersson

Έκθεση Κωνσταντι΄νου Χατζηδα΄κη  A5-0272/2004


τροπολογι΄α 37
κατα΄: Jillian Evans
αποχε΄ς: Sérgio Ribeiro
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Έκθεση Salvador Garriga Polledo  A5-0269/2004


τροπολογι΄α 1
κατα΄: Eryl Margaret McNally



παρα΄γραφος 21
υπε΄ρ: Caroline Lucas, Elisabeth Schroedter



τροπολογι΄α 5
υπε΄ρ: Sami Naïr



παρα΄γραφος 29
κατα΄: Isabelle Caullery, Jean-Charles Marchiani, Georges Berthu, Dominique F.C. Souchet

Έκθεση Christa Randzio-Plath  A5-0258/2004


τροπολογι΄α 8
υπε΄ρ: Claude Turmes, Hans-Peter Martin



τροπολογι΄α 1
υπε΄ρ: Eurig Wyn

Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: Eurostat  RCB5-0218/2004


τροπολογι΄α 3
κατα΄: Glenys Kinnock



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
κατα΄: Inger Schörling, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò

Έκθεση Johanna L.A. Boogerd-Quaak  A5-0230/2004


παρα΄γραφος 2
υπε΄ρ: Elspeth Attwooll



παρα΄γραφος 5
υπε΄ρ: Carlos Carnero González



παρα΄γραφος 10
υπε΄ρ: Elisabeth Schroedter



παρα΄γραφος 21
υπε΄ρ: Carlos Carnero González



παρα΄γραφος 25
υπε΄ρ: Εµµανουη΄λ Μαστορα΄κης



παρα΄γραφοι 26-29 (σε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α)
υπε΄ρ: Olga Zrihen
αποχε΄ς: Armonia Bordes, Chantal Cauquil



παρα΄γραφοι 45-52 (σε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α)
αποχε΄ς: Armonia Bordes, Chantal Cauquil, Arlette Laguiller



παρα΄γραφος 53
υπε΄ρ: Inger Schörling
κατα΄: Peter William Skinner, Claude Turmes



παρα΄γραφος 76
υπε΄ρ: Claude Turmes



παρα΄γραφος 80
υπε΄ρ: Claude Turmes
αποχε΄ς: Dana Rosemary Scallon



παρα΄γραφος 81
υπε΄ρ: Claude Turmes



παρα΄γραφος 82
υπε΄ρ: Claude Turmes

EL

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις  B5-0185/2004


τροπολογι΄α 6
υπε΄ρ: Lone Dybkjær, María Sornosa Martínez
κατα΄: Richard Corbett, Gary Titley



τροπολογι΄α 10
υπε΄ρ: Lone Dybkjær



παρα΄γραφος 13
κατα΄: Νικο΄λαος Χουντη΄ς, Marie-Thérèse Hermange



παρα΄γραφος 15
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Pervenche Berès



τροπολογι΄α 20
υπε΄ρ: Bart Staes, Hiltrud Breyer, Marie-Hélène Gillig, Pervenche Berès



παρα΄γραφος 18
υπε΄ρ: Othmar Karas
κατα΄: Eurig Wyn



παρα΄γραφος 19
υπε΄ρ: Othmar Karas, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli
κατα΄: Eurig Wyn



20 παρα΄γραφος
υπε΄ρ: Othmar Karas, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli

Έκθεση Véronique De Keyser  A5-0270/2004


τροπολογι΄α 6
κατα΄: Anne Ferreira



τροπολογι΄α 7
υπε΄ρ: Martin Kastler
κατα΄: Anne Ferreira, Marie-Thérèse Hermange, Armonia Bordes, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 8
υπε΄ρ: Martin Kastler, Anne-Marie Schaffner, Françoise de Veyrinas, Dominique Vlasto, Dana Rosemary
Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 9
υπε΄ρ: Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Dana Rosemary Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 10
υπε΄ρ: Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Dana Rosemary Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 11
υπε΄ρ: Dana Rosemary Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 12
υπε΄ρ: Dana Rosemary Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac



τροπολογι΄α 13
υπε΄ρ: Dana Rosemary Scallon
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

Έκθεση Christa Randzio-Plath  A5-0280/2004


τροπολογι΄α 11
υπε΄ρ: Nelly Maes, Hélène Flautre, Gérard Onesta, Marie Anne Isler Béguin



τροπολογι΄ες 1 και 4 (ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες)
υπε΄ρ: Reino Paasilinna
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Ο Freddy Blak δεν συµµετει΄χε στις περισσο΄τερες ψηφοφορι΄ες.
Οι Arlette Laguiller, Armonia Bordes και Chantal Cauquil δεν συµµετει΄χαν στις ψηφοφορι΄ες επι΄ των ακολου΄θων εγγρα΄φων A5-0268/2004, A5-0269/2004 (εκτο΄ς τροπολογι΄ας 15), A5-0236/2004, RC-B5-0218/2004
(τροπολογι΄α 3), B5-0187/2004 και B5-0185/2004 (τροπολογι΄α 20).
Οι Mathieu J.H. Grosch, Gérard M.J. Deprez, Οµα΄δα PPE-DE και η Οµα΄δα UEN δεν συµµετει΄χαν στην ψηφοφορι΄α επι΄ της ΄εκθεσης A5-0230/2004.
*
*

*

Παρεµβαι΄νει η Anna Terrón i Cusí η οποι΄α επανε΄ρχεται στο θε΄µα της εξαφα΄νισης εγγρα΄φων στην επιτροπη΄ LIBE
και για να υποστηρι΄ξει τα λεγο΄µενα του Enrique Barón Crespo.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 1.30 µ.µ και επαναλαµβα΄νεται στις 3 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
10. Έγκριση των Συνοπτικω
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

΄ πη (συζη΄τηση)
11. Γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Έκθεση σχετικα΄ µε τις γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη [2003/2128(INI)]  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν.
Γυναικω
Εισηγη΄τρια: αΑννα Καραµα΄νου (A5-0182/2004)
Η Άννα Καραµα΄νου παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νει ο Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι: Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, María Elena Valenciano
Martínez-Orozco, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Anne André-Léonard, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, και
Patsy Sörensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 16.4.

΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οττα΄βας για τις να΄ρ12. ∆ια΄σκεψη ο΄σον αφορα΄ την αναθεω
΄
΄
κες κατα προσωπικου (δη΄λωση ακολουθου΄µενη απο΄ συζη΄τηση)
΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οττα΄βας για τις να΄ρκες κατα΄
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: ∆ια΄σκεψη ο΄σον αφορα΄ την αναθεω
προσωπικου΄
Ο Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νουν οι Charles Tannock, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Ιωα΄ννης Σουλαδα΄κης, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Anne André-Léonard, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Nelly Maes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Bernd Posselt και Poul Nielson
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:


Philippe Morillon, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε την προετοιµασι΄α της πρω΄της ∆ια΄σκεψης
΄ ρηση της Συ΄µβασης του 1997 για την απαγο΄ρευση της χρη΄σης,
Επισκο΄πησης στο Ναϊρο΄µπι για την Αναθεω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και για την καταστροφη΄ τους
της αποθη΄κευσης, της παραγωγη΄ς και της διακι΄νησης ναρκω
΄ ν) (B5-0215/2004)
(«Συ΄µβαση της Οτα΄βα» για την Απαγο΄ρευση των Ναρκω
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Bob van den Bos και Johan Van Hecke, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε τις να΄ρκες ξηρα΄ς κατα΄
προσωπικου΄ και την προετοιµασι΄α της ∆ια΄σκεψης του Ναϊρο΄µπι για την αναθεω΄ρηση της Παγκο΄σµιας Απα΄ ν Ξηρα΄ς της Οτα΄βα (B5-0216/2004)
γο΄ρευσης των Ναρκω



Luisa Morgantini και Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε τις προετοιµα΄ ρηση της Συ΄µβασης της Οτα΄βα σχετικα΄
σι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης εν ο΄ψει της δια΄σκεψης για την αναθεω
µε τις να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄ (B5-0217/2004)



΄ της
Nelly Maes και Matti Wuori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε την προετοιµασι΄α της πρω
΄ ρηση της Συ΄µβασης του 1997 για την απαγο΄ρευση
∆ια΄σκεψης Επισκο΄πησης στο Ναϊρο΄µπι για την Αναθεω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και για την
της χρη΄σης, της αποθη΄κευσης, της παραγωγη΄ς και της διακι΄νησης ναρκω
΄ ν) (B5-0221/2004)
καταστροφη΄ τους («Συ΄µβαση της Οτα΄βα» για την Απαγο΄ρευση των Ναρκω



Jan Marinus Wiersma και Giovanni Claudio Fava, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε την προετοι΄ ρησης της Συ΄µβασης του 1997 για την απαγο΄ρευση
µασι΄α στο Ναϊρο΄µπι της Πρω΄της ∆ια΄σκεψης Αναθεω
χρη΄σης, εναποθη΄κευσης, παραγωγη΄ς και µεταφορα΄ς ναρκω΄ν κατα΄ προσωπικου΄ και για την καταστροφη΄ τους
΄ ν») (B5-0224/2004)
(«Συνθη΄κη της Οτα΄βα για την απαγο΄ρευση των ναρκω

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 16.5.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
(Για τους τι΄τλους και τους συντα΄κτες των προτα΄σεων ψηφι΄σµατος, βλε΄πε Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της 20η΄ς Απριλι΄ου 2004, σηµει΄ο 14).

13. Κου΄βα (συζη΄τηση)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0192/2004, B5-0201/2004, B5-0204/2004, B5-0207/2004, B5-0208/2004,
B5-0212/2004 και B5-0214/2004
Οι Concepció Ferrer και Anne André-Léonard (αναπληρωτε΄ς του εισηγητη΄) παρουσια΄ζουν την προ΄ταση ψηφι΄σµατος.
Παρεµβαι΄νει η Patsy Sörensen
Οι Bastiaan Belder, Miguel Angel Martínez Martínez (αναπληρωτε΄ς του εισηγητη΄), María Luisa Bergaz Conesa
΄ τρια του εισηγητη΄) και José Ribeiro e Castro παρουσια΄ζουν την προ΄ταση ψηφι΄σµατος.
(αναπληρω

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Lennart Sacrédeus, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Bernd Posselt, Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) και Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, επι΄ προσωπικου΄ θε΄µατος µετα΄ την παρε΄µβαση του Bernd Posselt.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 16.1.

΄ ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ νες (συζη΄τηση)
14. Παραγωγη΄ αθλητικω
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0191/2004, B5-0200/2004, B5-0202/2004 και B5-0210/2004
Άννα Καραµα΄νου παρουσια΄ζει προτα΄σεις ψηφι΄σµατος.
Παρεµβαι΄νει η Nelly Maes
΄ τρια εισηγη΄τρια) και ο Lennart Sacrédeus (αναπληρωτη΄ς εισηγητη΄ς) παρουσια΄Anne André-Léonard (αναπληρω
ζουν τις προτα΄σεις ψηφι΄σµατος.
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Παρεµβαι΄νουν οι Paul Rübig, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, και Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 16.2.

15. Νιγηρι΄α (συζη΄τηση)
B5-0194/2004, B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004, B5-0211/2004 και
B5-0213/2004
Οι Charles Tannock, Nelly Maes, Bastiaan Belder, αΑννα Καραµα΄νου (αναπληρωτε΄ς του εισηγητη΄) και η Anne
΄ τρια του εισηγητη΄) παρουσια΄ζουν τις προτα΄σεις ψηφι΄σµατος.
André-Léonard (αναπληρω
Παρεµβαι΄νουν οι Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
και Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 16.3.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
΄ νει ο΄τι τα πρακτικα΄ της προηγουµε΄νης αναφε΄ρουν σχετικα΄ µε την
Παρεµβαι΄νουν ο Paul Rübig ο οποι΄ος δηλω
΄εκθεση Van Hulten (A5-0218/2004) διορθω΄σεις ψη΄φου ενο΄ς βουλευτη΄ ο οποι΄ος δεν η΄ταν παρω
΄ ν στην αι΄θουσα
κατα΄ την ψηφοφορι΄α επ’ αυτη΄ς της ΄εκθεσης (ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι οι παρατηρη΄σεις του θα διαβιβασθου΄ν
ο΄που δει), ο Karsten Knolle επι΄ «της κατασκοπει΄ας» στην οποι΄α επιδι΄δεται ο Hans-Peter Martin ΄εναντι των
βουλευτω΄ν, ο Hans-Peter Martin επ’ αυτω΄ν των παρεµβα΄σεων και ο Bernd Posselt ο οποι΄ος στηρι΄ζει ο΄σα ει΄πε
ο Paul Rübig διευκρινι΄ζοντας ο΄τι ο εν λο΄γω βουλευτη΄ς η΄ταν ο Hans-Peter Martin (ο Προ΄εδρος του αφαιρει΄ το
λο΄γο).

΄ν
16. Ώρα των ψηφοφοριω
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω΄ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω΄ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν
κατα΄ τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.

16.1. Κου΄βα (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0192/2004, B5-0201/2004, B5-0204/2004, B5-0207/2004, B5-0208/2004,
B5-0212/2004, B5-0214/2004 και B5-0204/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 29)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0192/2004 (αντικαθιστα΄ τιςπροτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0192/2004,
B5-0201/2004, B5-0207/2004 και B5-0214/2004)
που κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
3 Concepció Ferrer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt και Lennart Sacrédeus, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
 Cecilia Malmström και Bob van den Bos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
 Luís Queiró και José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN,
 Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0379)
(Οι προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0204/2004, B5-0208/2004 και B5-0212/2004 καταπι΄πτουν.)
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΄ ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ νες (ψηφοφορι΄α)
16.2. Παραγωγη΄ αθλητικω
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0191/2004, B5-0200/2004, B5-0202/2004 και B5-0210/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 30)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0191/2004 (αντικαθιστα΄ τιςπροτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0191/2004,
B5-0200/2004, B5-0202/2004 και B5-0210/2004)
που κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
 Bartho Pronk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
 Stephen Hughes, Margrietus J. van den Berg, Marie-Hélène Gillig και αΑννα Καραµα΄νου, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE,
 Anne Elisabet Jensen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
 Gerhard Schmid, Εµµανουη΄λ Μπακο΄πουλος και ∆ηµη΄τριος Κουλουρια΄νος, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL,
 Jean Lambert, Theodorus J.J. Bouwman και Hiltrud Breyer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
 Brian Crowley, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0380)

16.3. Νιγηρι΄α (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0194/2004, B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004,
B5-0211/2004 και B5-0213/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 31)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0194/2004 (αντικαθιστα΄ τιςπροτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0194/2004,
B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004, B5-0211/2004 και B5-0213/2004)
που κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
 Charles Tannock, John Alexander Corrie, Lennart Sacrédeus και Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
PPE-DE,
 Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
 Bob van den Bos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
 Yasmine Boudjenah, Didier Rod, Marie Anne Isler Béguin και Nelly Maes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE,
 Niall Andrews, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN,
 Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0381)

΄ πη (ψηφοφορι΄α)
16.4. Γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Έκθεση σχετικα΄ µε τις γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη [2003/2128(INI)]  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν.
Γυναικω
Εισηγη΄τρια: αΑννα Καραµα΄νου (A5-0182/2004)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 32)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0382)
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΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οττα΄βας για τις να΄ρκες κατα΄
16.5. ∆ια΄σκεψη για την αναθεω
προσωπικου΄ (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0215/2004, B5-0216/2004, B5-0217/2004, B5-0221/2004 και B5-0224/2004
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 33)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B5-0215/2004 (αντικαθιστα΄ τιςπροτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0215/2004,
B5-0216/2004, B5-0217/2004, B5-0221/2004 και B5-0224/2004)
που






κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
Philippe Morillon, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma και Giovanni Claudio Fava, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Bob van den Bos και Johan Van Hecke, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Nelly Maes και Matti Wuori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Luisa Morgantini και Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2004)0383)

΄ σεις ψη΄φου
17. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος RC-B5-0194/2004  Νιγηρι΄α


ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Véronique De Keyser, Richard A. Balfe

΄ν
18. Συ΄νθεση των επιτροπω
΄ νει τους ακο΄λουθους διορισµου΄ς:
Κατο΄πιν αιτη΄σεως των Οµα΄δων ELDR και GUE/NGL, το Σω΄µα επικυρω


επιτροπη΄ CULT: Νικο΄λαος Χουντη΄ς



Αντιπροσωπει΄α για τις σχε΄σεις µε το Ισραη΄λ: Jacqueline Rousseaux

΄ σεις καταχωρου΄µενες στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
19. Γραπτε΄ς δηλω
΄ ν που συγκεντρω΄θηκαν για τις γραπτε΄ς δηλω
΄ σεις που καταχωρου΄νται στο πρωτο΄κολλο
Αριθµο΄ς των υπογραφω
(α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄):
Αριθ. εγγρα΄φου

Συντα΄κτης

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin,
Paul A.A.J.G. Lannoye και Caroline Lucas

58

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read,
Marie-Hélène Gillig και Alejandro Cercas

59

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda
και Nelly Maes

68

7/2004

Ward Beysen

7

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch και Mario Borghezio

13

9/2004

Marie Anne Isler Béguin και Jean Lambert

28

10/2004

Mario Borghezio

6

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Gillig, Joseph Daul,
Giorgio Lisi και Georges Garot

159

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni
και Diana Wallis

38

6/2004

12/2004

Υπογραφε΄ς
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Αριθ. εγγρα΄φου

Συντα΄κτης

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz και Olivier Duhamel

45

14/2004

Robert J.E. Evans, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill
και Olle Schmidt

41

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai και Nirj Deva

22

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes
και Pernille Frahm

109

18/2004

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui και Nelly Maes

37

19/2004

Sebastiano (Nello) Musumeci

8

20/2004

Marie Anne Isler Béguin

15

21/2004

Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu
και Jean Saint-Josse

57

22/2004

Dana Rosemary Scallon, Hiltrud Breyer και Johannes (Hans) Blokland

50

23/2004

Marie Anne Isler Béguin

10

24/2004

Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford και Lennart Sacrédeus

57

25/2004

Caroline Lucas, Jean Lambert και Paul A.A.J.G. Lannoye

23

26/2004

Marie Anne Isler Béguin, Jan Marinus Wiersma, Hans Modrow,
Charles Tannock και Samuli Pohjamo

37

27/2004

Marie Anne Isler Béguin

16

28/2004

Hans-Gert Poettering, Enrique Barón Crespo, Graham R. Watson
και Charles Pasqua

169

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo
Nogueira Román και Josu Ortuondo Larrea

14

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler
και Diana Wallis

35

Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling
και Patricia McKenna

24

Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori
και Alima Boumediene-Thiery

15

Carmen Cerdeira Morterero

32

29/2004
30/2004
31/2004
32/2004
33/2004

Υπογραφε΄ς

20. ∆ιαβι΄βαση των κειµε΄νων που εγκρι΄θηκαν κατα΄ τη σηµερινη΄ συνεδρι΄αση
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 148, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ θα υποβληθου΄ν προς
΄εγκριση στο Σω΄µα στην αρχη΄ της επο΄µενης συνεδρι΄ασης.
Με τη συ΄µφωνη γνω΄µη του Σω΄µατος, τα κει΄µενα που µο΄λις εγκρι΄θηκαν, θα διαβιβασθου΄ν η΄δη, απο΄ ση΄µερα, στους
αποδε΄κτες τους.

΄ ν συνεδρια΄σεων
21. Χρονοδια΄γραµµα των προσεχω
Οι επο΄µενες συνεδρια΄σεις θα διεξαχθου΄ν απο΄ τις 3 ΄εως τις 5 Μαι΅ου 2004.

22. ∆ιακοπη΄ της συνο΄δου
∆ιακο΄πτεται η συ΄νοδος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου.
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 5.15 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

Pat Cox
Προ΄εδρος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis,
Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins,
Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu,
Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes,
Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel,
Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Chountis, Claeys,
Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corrie, Cossutta, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van
Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell’Alba, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Dover,
Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles,
Esclopé, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira,
Ferrer, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster,
Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo
y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill,
Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball,
Hortefeux, Howitt, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi,
Karamanou, Karas, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann,
Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos,
Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk,
Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere,
Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Maat, Maaten,
McAvan, McCarthy, McCartin, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco,
Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Martens, David
W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, MatikainenKallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo,
Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo,
Montfort, Moraes, Morillon, Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr,
Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nisticò, Nogueira Román,
Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo
Larrea, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen,
Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà,
Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard,
Rod, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus,
Saint-Josse, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scapagnini,
Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt,
Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson,
Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis,
Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sudre,
Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, ThomasMauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vallvé, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni,
van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber,
Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland,
Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
Παρατηρητε΄ς
Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Biela, Chronowski, Ciemniak, Cybulski, Drze˛źla, Ékes, Fazakas, Filipek,
Gadzinowski, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Hegyi, Ilves,
Kelemen, Kļaviņš, Klukowski, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas,
Kvietkauskas, Liberadzki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pienia˛żek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil,
Pusz, Smorawiński, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch,
Wikiński, Wittbrodt, Żenkiewicz

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

1. Μελισσοκοµι΄α *
Έκθεση: LULLING (A5-0232/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

419, 37, 3

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 14 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄).
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) *
2. ∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
Έκθεση: COELHO (A5-0262/2004)
Θε΄µα

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις
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΄ ην ευρωβουλευ3. Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω
του΄ *
Έκθεση: LECHNER (A5-0281/2004)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ην ευρωβουλευ4. Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς ασυλι΄ας του κ. Umberto Bossi, πρω
του΄ *
Έκθεση: LECHNER (A5-0282/2004)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΗΕ

-

215, 243, 9

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III
5. Ανα΄πτυξη των κοινοτικω
Έκθεση: JARZEMBOWSKI (A5-0242/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

387, 78, 6

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

406, 51, 6

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
ELDR: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***III
6. Ασφα΄λεια των κοινοτικω
Έκθεση: STERCKX (A5-0245/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
ELDR: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

7. ∆ιαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος ***III
Έκθεση: AINARDI (A5-0243/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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8. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων ***III
Έκθεση: SAVARY (A5-0244/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

9. ∆ιορθωτικο΄ς προϋπολογισµο΄ς αριθ. 6/2004
Έκθεση: MULDER (A5-0259/2004)
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ σεις ψηφι΄σµατος
προτα
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

Οι τροπολογι΄ες 1 ΄εως 5 αποσυ΄ρονται

10. ∆ηµοκρατι΄α, κρα΄τος δικαι΄ου, σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των
΄ ν ελευθεριω
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες ***Ι
θεµελιωδω
Έκθεση: FERNANDEZ MARTIN (A5-0279/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-3 (*)

΄
επιτροπη

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

4 (*)

΄
επιτροπη

()
*

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+
ψ.χωρ.

-

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

΄ ν.
Αυτε΄ς οι τροπολογι΄ες περιλαµβα΄νουν το κει΄µενο των τροπολογιω΄ν της γνωµοδο΄τησης της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 4

΄ πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 ***Ι
11. «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
Έκθεση: ROCARD (A5-0148/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

1

Συντα΄κτης

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

1/ΟΚ

+

440, 15, 11

2/ΟΚ

+

281, 171, 9

ΟΚ, κ.λπ.

ψ.τµ.

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

4

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

5

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

291, 161, 9
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

1/ΟΚ

-

159, 293, 14

2/ΟΚ

-

41, 392, 33

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

α΄ρθρο 2, § 1

6

Verts/ALE

ψ.τµ.

7

Verts/ALE

+

2

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 2, µετα΄ την § 2

8

Verts/ALE

α΄ρθρο 4

9

Verts/ALE

παρα΄ρτηµα 1

10

Verts/ALE

ΟΚ

-

203, 260, 9

ΟΚ

-

194, 274, 8

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

ΟΚ

+

309, 132, 35

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

ΟΚ

+

310, 132, 30

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση και τελικη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: τροπ. 1, 6, 8, 10 και τελικη΄ ψηφοφορι΄α
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PSE: τροπ. 3, 5
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PSE
τροπ. 6
1ο τµη΄µα: «1. Με΄χρι και … εκδη΄λωσης»
2ο τµη΄µα: «Οταν θεωρει΄ται … στα΄διο»
Verts/ALE
τροπ. 1
1ο τµη΄µα: «Προστι΄θεται … χρηµατοδο΄τηση»
΄ πης»
2ο τµη΄µα: «για τον ορισµο΄ … Ευρω

΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των
12. Ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
(EUROPASS) ***Ι
Έκθεση: ZISSENER (A5-0247/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-14

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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13. Μικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις 2001-2005 ***Ι
Έκθεση: RÜBIG (A5-0237/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

΄ πη ***Ι
14. Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω
Έκθεση: VAN VELZEN (A5-0235/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-16

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

15. Συµφωνι΄α συνεργασι΄ας ΕΚ/Πακιστα΄ν *
Έκθεση: BROK (A5-0275/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την § 1

1

EDD

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

΄ ψηφι΄σµατος (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: σχε΄διο νοµοθετικου

+

΄ ν µελω
΄ν *
16. Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω
Έκθεση: HERMANGE (A5-0277/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-4

΄
επιτροπη

+

αιτ.σκ.

5

PPE-DE

+

6

PPE-DE

ΟΚ, κ.λπ.

ψ.τµ.
1

+

2

+

7

PPE-DE

+

8

PPE-DE

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
ELDR
τροπ. 6
1ο τµη΄µα: «Για την προω΄θηση … µετατροπη΄»
2ο τµη΄µα: υπο΄λοιπο
∆ια΄φορα
Ο κ. Bushill-Matthews, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, προτει΄νει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α που αποσκοπει΄
να προσθε΄σει στην τροπολογι΄α 1 τις λε΄ξεις «της συνεχου΄ς απασχο΄λησης των πιο ηλικιωµε΄νων».

΄ πης
17. Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ευρω
2007-2013
Έκθεση: WYNN (A5-0268/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§2

9

GUE/NGL

ΟΚ

-

43, 414, 8

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

407, 45, 11

BRADBOURN κ.α.

ΟΚ

-

82, 375, 7

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

384, 74, 6

§7
§8

17

§ 10
§ 11

10

GUE/NGL

ΟΚ

-

92, 359, 18

µετα΄ την § 12

11

GUE/NGL

ΟΚ

-

49, 391, 31

§ 13

4

PPE-DE

ψ.τµ.

µετα΄ την § 16

18

§ 17
§ 19

µετα΄ την § 19

1

+

2

+

BRADBOURN κ.α.

ΟΚ

-

82, 381, 4

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

397, 58, 9

12

GUE/NGL

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.
1/ΗΕ

-

2

Ô

221, 234, 6

15

EDD

16

EDD

ΟΚ

-

30, 431, 4

µετα΄ την § 24

1

Verts/ALE

ΗΕ

+

249, 208, 8

µετα΄ την § 29

13

BERES κ.α΄.

ΟΚ

-

60, 391, 12

§ 30

5

BÖGE κ.α΄.

ΟΚ

+

313, 139, 10

§

αρχικο΄ κει΄µενο

Ô

2

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 32

-

§ 34

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 35

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+
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Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§ 36

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

409, 45, 14

§ 37

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

BRADBOURN κ.α.

ΟΚ

-

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

Θε΄µα

§ 38

Τροπ. αριθ.

19

§ 39

§ 40

20

+

2

+

BRADBOURN κ.α.
αρχικο΄ κει΄µενο

§ 42

1

ψ.τµ.
1

+

2

+
+

§ 44

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

§ 45

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

§ 46

21

§ 55

1

+

2

+

BRADBOURN κ.α.

ΟΚ

-

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.
1

+

2

+

§ 56

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 58

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 59

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

BRADBOURN κ.α.

ΟΚ

-

§ 61

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 65

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

§ 60

22

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 68

αρχικο΄ κει΄µενο

αιτιολογικη΄ αναφορα΄ 4

69, 364, 35

1

+

2

+

99, 363, 9

153, 307, 9

ψ.τµ.
1

+

2

+

ΟΚ

+

µετα΄ την αιτιολογικη΄ αναφορα΄ 5

6

GUE/NGL

-

αιτ. σκε΄ψη 7

7

GUE/NGL

-

359, 96, 9
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την αιτ.σκ. Α

8

GUE/NGL

αιτ. σκ. ΣΤ

3

PPE-DE

ΗΕ

+

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

Ô

14

EDD

µετα΄ την αιτ.σκ. ΣΤ

ΟΚ, κ.λπ.

-

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: §§ 10, 17
PSE: τροπ. 13
GUE/NGL: τροπ. 9, 10, 11
EDD: τροπ. 16
κ. BRADBOURN κ.α.: αιτ. αναφορα΄ 4, παρ. 7, 36, τροπ. 17, 18, 19, 21, 22
M. Nassauer κ.α.: τροπ. 5
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
ELDR: § 44
κ. BRADBOURN κα: §§ 17, 34, 35, 37, 56, 58, 59, 61
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
ELDR
§ 19
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «επισηµαι΄νει µε ΄εκπληξη αλλα΄ ωστο΄σο»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
Verts/ALE
τροπ. 4
1ο τµη΄µα: «επαναλαµβα΄νει … 5 ετω΄ν»
2ο τµη΄µα: «ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι … Επιτροπη΄»
§ 39
1ο τµη΄µα: «επισηµαι΄νει ο΄τι … δηµο΄σια υγει΄α»
2ο τµη΄µα: «ζητει΄ … δρα΄σης»
§ 42
1ο τµη΄µα: «τονι΄ζει … λησµονηθει΄»
2ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει ο΄τι … ορα΄µατα»
§ 45
1ο τµη΄µα: «επιµε΄νει ο΄τι … περιφε΄ρειες»
2ο τµη΄µα: «και ζητει΄ … συνοχη΄»
§ 55
1ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … προοπτικω΄ν»
΄ ν»
2ο τµη΄µα: «αποδοκιµα΄ζει ωστο΄σο … πολιτικω
§ 65
1ο τµη΄µα: «επιµε΄νει ο΄τι … περιοχη΄ς ΑΚΕ»
2ο τµη΄µα: «µε υποκεφα΄λαια … προοπτικω΄ν»
§ 68
1ο τµη΄µα: «υπενυµι΄ζει … κρι΄σεων»
2ο τµη΄µα: «µε΄σω … επε΄µβασης»

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

292, 128, 34
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18. Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (3η ΄εκθεση)
Έκθεση: HATZIDAKIS (A5-0272/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την § 3

2

PSE

-

µετα΄ την § 5

1

BRADBOURN κ.α.

-

3

PSE

§7

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.
1

-

2

Ô

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

+

249, 190, 13

µετα΄ την § 8

4

PSE

ΗΕ

-

158, 285, 13

§ 10

15

ELDR

ΗΕ

+

227, 215, 8

§

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 12

25

Verts/ALE

ΗΕ

µετα΄ την § 15

5

PSE

ψ.τµ.

Ô
-

1

-

2

Ô

µετα΄ την § 16

16

ELDR

-

µετα΄ την § 18

26

Verts/ALE

-

27

Verts/ALE

28

Verts/ALE

-

22

PPE-DE

+

§ 19

ΟΚ

§ 20

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

§ 25

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 29

+

2

+

ψ.τµ.
1

+

2

+
+

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

§ 37

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

§ 41

11

1

+

2

+

PSE
αρχικο΄ κει΄µενο

+

1

§ 36

µετα΄ την § 39

-

ψ.χωρ.

+

220, 234, 3

46, 410, 12

250, 190, 9
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 45

6

PSE

§ 52

7

PSE

§

Ψηφοφορι΄α

ψ.τµ.
1

-

2/ΗΕ

+

245, 214, 3

3/ΗΕ

-

163, 290, 4

Ô
ψ.χωρ.

-

µετα΄ την § 56

23

PPE-DE

+

§ 57

8

PSE

Α

30

Verts/ALE

Α

29

Verts/ALE

-

31

Verts/ALE

-

§

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 62

ψ.τµ.
1

+

2/ΗΕ

+

3

+

§ 66

17

ELDR

+

§ 68

18∆

ELDR

-

§ 69

20

ELDR

ψ.χ./ΗΕ

-

222, 230, 6

9

PSE

ΗΕ

-

210, 242, 9

10

PSE

19

PSE

ΗΕ

-

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 77

-

§ 78

21

ELDR

µετα΄ την § 86

32

Verts/ALE

µετα΄ την § 87

24

Verts/ALE

-

33

Verts/ALE

-

ΟΚ

-

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

-

§ 89

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

-

§ 96

34

Verts/ALE
αρχικο΄ κει΄µενο

200, 252, 7

+

§ 88

§ 93

213, 206, 13

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 70
§ 76

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

αρχικο΄ κει΄µενο
αρχικο΄ κει΄µενο

§ 54

ΟΚ, κ.λπ.

ψ.τµ.
1

+

2

+

97, 360, 5

210, 231, 2

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Θε΄µα

§ 97

§ 99

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

Τροπ. αριθ.

35

§ 101

Verts/ALE

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

-

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.
1

-

2

Ô

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χ./ΗΕ

-

199, 242, 11

ΟΚ

-

64, 382, 27

µετα΄ την αιτ.σκ. ∆

37

BRADBOURN κ.α.

αιτ. σκ. Ε

12

ELDR

+

µετα΄ την αιτ.σκ. Ε

36

Verts/ALE

-

αιτ. σκ. ΙΕ

13

ELDR

+

αιτ. σκ. ΙΣΤ

14

ELDR

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 27, 32
κ. BRADBOURN κ.α.: τροπ. 37
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: §§ 7, 10, 20, 36, 41, 54, 70, 77, 88, 89, 101
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
§ 25
1ο τµη΄µα: «υποστηρι΄ζει … κριτηρι΄ων»
2ο τµη΄µα: «επισηµαι΄νει … ευηµερι΄α»
§ 29
1ο τµη΄µα: «χαιρετι΄ζει … κινδυ΄νου»
΄ ς και η εφαρµογη΄ … Natura 2000»
2ο τµη΄µα: «καθω
§ 37
΄ νει … 2004-2006 και µετα΄»
1ο τµη΄µα: «διαπιστω
΄ ν»
2ο τµη΄µα: «θεωρει΄ ο΄τι … ευκαιριω
§ 62
1ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει … µε΄τρα»
2ο τµη΄µα: «απαιτει΄ εποµε΄νως … LEADER+»
3ο τµη΄µα: «προτρε΄πει … ορι΄ων»
§ 96 [§ 97 της αγγλικη΄ς ΄εκδοσης]
΄ νει … συµφωνιω
΄ ν»
1ο τµη΄µα: «δηλω
2ο τµη΄µα: «καλει΄ την Επιτροπη΄ … συµµετοχη΄ς τους»
§ 97 [§ 98 της αγγλικη΄ς ΄εκδοσης]
1ο τµη΄µα: «υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη … της διαφα΄νειας της εποπτει΄ας»
2ο τµη΄µα: «εκτιµα΄ … συνεργασι΄ας»

+
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ELDR
τροπ. 35
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «που θα βασι΄ζονται … ανα΄πτυξης»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
κ. BRADBOURN κα:
τροπ. 3
1ο τµη΄µα: «προτει΄νει … Αλληλεγγυ΄ης»
2ο τµη΄µα: «µε σκοπο΄ … Ένωση»
τροπ. 5
1ο τµη΄µα: «υπενθυµι΄ζει … επιχειρη΄σεις»
2ο τµη΄µα: «και τη διαρκη΄ … δραστηριοτη΄των»
Verts/ALE, Bradbourn κ.α.
τροπ. 7
1ο τµη΄µα: «χαιρετι΄ζει … αναζωογο΄νησης»
2ο τµη΄µα: «χωρι΄ς ωστο΄σο … συνοχη΄ς»
3ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει … επιπε΄δων»
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PSE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 8
Η Οµα΄δα Verts/ALE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 30

19. Προϋπολογισµο΄ς 2005: Ετη΄σια στρατηγικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς
Έκθεση: GARRIGA POLLEDO (A5-0269/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την § 2

11

GUE/NGL
αρχικο΄ κει΄µενο

§3

§ 10

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.
1

+

2

+

ΗΕ

+

7

PPE-DE

233, 232, 2

6

PSE

Ô

§ 11

12

GUE/NGL

-

§ 14

13

GUE/NGL

-

8

PPE-DE

-

§ 17

3

PSE

+

µετα΄ την § 17

9

PPE-DE

+

§ 20

1

Verts/ALE

ΟΚ

-

77, 377, 7

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

343, 108, 13

§ 21

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

413, 31, 8

§ 22

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

406, 44, 11
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EL

C 104 E/773
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

§ 24

µετα΄ την § 24

§ 25

µετα΄ την § 25

ΟΚ, κ.λπ.

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

+

2

Verts/ALE

+

4

PSE

+

5

PSE

ψ.τµ.
1/ΟΚ

+

414, 48, 5

2/ΟΚ

-

182, 254, 11

GUE/NGL

15

GUE/NGL

ΟΚ

-

143, 318, 6

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

446, 7, 6

10

-

PPE-DE

+

§ 29

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

§ 31

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: §§ 20, 21, 26 και τροπ. 1, 5
GUE/NGL: τροπ. 15
κ. BRADBOURN κα: §§ 22, 29
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 5
1ο τµη΄µα: «τα οποι΄α … Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν»
2ο τµη΄µα: διαγραφη΄
Verts/ALE
§ 24
1ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … διαδικασι΄α»
2ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … Συντα΄γµατος»
κ. BRADBOURN κα:
§3
1ο τµη΄µα: «υποστηρι΄ζει … οργα΄νων»
2ο τµη΄µα: «ο΄πως … Συντα΄γµατος»
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: § 20
κ. BRADBOURN κα: § 31

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

14

§ 26
µετα΄ την § 28

Συντα΄κτης

+

370, 88, 10
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20. Έσοδα και δαπα΄νες του Κοινοβουλι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2005
Έκθεση: KUCKELKORN (A5-0236/2004)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

µετα΄ την § 14

1

BALFE κ.α.

ΟΚ

-

125, 327, 16

2

PPE-DE

ΗΕ

-

185, 226, 13

§ 17

3

PPE-DE

+

µετα΄ την § 23

4

PPE-DE

-

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 35

ψ.χωρ.

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+
+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τροπ. 1
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PSE: § 35

21. Έκθεση δραστηριοτη΄των της ΕΤΕπ για το 2002
Έκθεση: RANDZIO-PLATH (A5-0258/2004)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§2

2

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 5

7

Verts/ALE

-

8

Verts/ALE

ΟΚ

-

118, 341, 5

§6

3

Verts/ALE

ΟΚ

+

453, 17, 3

µετα΄ την § 6

4

Verts/ALE

+

µετα΄ την § 7

5

Verts/ALE

-

αρχικο΄ κει΄µενο

§8
µετα΄ την § 13

6

Verts/ALE

αιτ. σκ. Θ

1

Verts/ALE

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: παρ. 8 και τροπ. 1, 3, 8

ΟΚ, κ.λπ.

ΟΚ

+

380, 24, 65

ΟΚ

+

131, 326, 15
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22. Eurostat
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0218/2004, B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004,
B5-0225/2004
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0218/2004
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD + DELL’ALBA
§6

2

UEN

-

µετα΄ την § 6

3

PPE-DE

ΟΚ

+

247, 209, 4

µετα΄ την § 11

1

EDD

ΟΚ

-

131, 322, 5

ΟΚ

+

271, 194, 7

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη
΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0218/2004

EDD

Ô

B5-0219/2004

Verts/ALE

Ô

B5-0220/2004

ELDR

Ô

B5-0222/2004

GUE/NGL

Ô

B5-0223/2004

PSE

Ô

B5-0225/2004

PPE-DE

Ô

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
EDD: τροπ. 1, 3, τελικη΄ ψηφοφορι΄α

23. Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και ενηµε΄ρωσης
Έκθεση: BOOGERD-QUAAK (A5-0230/2004)
Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§1

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

245, 19, 13

§2

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

255, 20, 15

§3

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

258, 14, 11

§4

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

249, 15, 13

§5

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

263, 11, 14

§6

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 13, 15

§7

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

263, 14, 17

§8

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

259, 17, 15

§9

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

253, 22, 13

§ 10

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

258, 12, 12

§ 11

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

251, 13, 11

§ 12

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

245, 21, 13

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§ 13

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 19, 14

§ 14

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

255, 14, 16

§ 15

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 16, 14

§ 16

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 18, 16

§ 17

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

241, 18, 15

§ 18

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

253, 17, 15

§ 19

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

243, 20, 13

§ 20

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

245, 15, 14

§ 21

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

240, 21, 13

§ 22

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

252, 12, 12

§ 23

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

244, 11, 14

§ 24

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

251, 13, 14

§ 25

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

252, 13, 13

§ 26-39

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

247, 18, 17

§ 40

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 41

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

246, 16, 19

§ 42

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

240, 15, 19

§ 43

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

242, 17, 14

§ 44

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

΄ς
οι λε΄ξεις «σοβαρη
΄ς» ει΄ναι
και διαρκου
µη παραδεκτε΄ς
248, 14, 17

§ 45-52

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

246, 15, 21

§ 53

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

115, 59, 106

§ 54

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 15, 18

§ 55

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

231, 16, 15

§ 56

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

232, 17, 15

§ 57

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

Τα ονο΄µατα
΄ πων ει΄ναι
προσω
΄
µη παραδεκτα
244, 18, 15

§ 58

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

229, 16, 19

§ 59

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

Τα ονο΄µατα
΄ πων ει΄ναι
προσω
΄
µη παραδεκτα
240, 21, 15

§ 60-70

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

Τα ονο΄µατα
΄ πων ει΄ναι
προσω
΄
µη παραδεκτα
238, 21, 18

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

µη
΄
παραδεκτη
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Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§ 71

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

243, 17, 16

§ 72

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

231, 17, 17

§ 73

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

232, 14, 19

§ 74

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

236, 19, 15

§ 75

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

232, 19, 13

§ 76

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

214, 20, 17

§ 77

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

227, 19, 19

§ 78

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

227, 18, 16

§ 79

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

207, 14, 20

§ 80

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

232, 20, 18

§ 81

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

239, 12, 15

§ 82

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

233, 16, 14

§ 83

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

231, 16, 17

§ 84

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

232, 19, 14

§ 85

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

226, 17, 18

§ 86

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

230, 18, 20

§ 87

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

224, 16, 16

§ 88

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

229, 15, 20

§ 89

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

242, 14, 13

αιτ. αναφορε΄ς 1-14

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

΄τερη υποπαυ
΄λα
η δευ
΄ ς 12
της αιτ. αναφορα
΄
ει΄ναι µη παραδεκτη
238, 16, 23

αιτ. σκ. Α

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

244, 9, 14

αιτ. σκ. Β

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

223, 12, 16

αιτ. σκ. Γ

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

250, 11, 15

αιτ. σκ. ∆

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

236, 16, 20

αιτ. σκ. Ε

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

233, 11, 17

αιτ. σκ. ΣΤ

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

229, 16, 19

αιτ. σκ. Ζ

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

230, 17, 15

ΟΚ

+

237, 24, 14

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

∆ια΄φορα
΄ ν, και συ΄µφωνα µε την απα΄ντηση την οποι΄α ΄εδωσε ο Προ΄εδρος Cox
Κατο΄πιν υποδει΄ξεως των αρµοδι΄ων υπηρεσιω
στην επιστολη΄ του της 19ης Απριλι΄ου 2004 στον κ. Podesta, ο Προ΄εδρος, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 19,
παρα΄γραφος 2 του Κανονισµου΄, αποφασι΄ζει τα ακο΄λουθα:
(

αιτ. αναφ. 12
∆ιαγραφη΄ της δευ΄τερης υποπαυ΄λας που αναφε΄ρεται στις αναφορε΄ς 1256/2003 και 35/2004, οι οποι΄ες δεν
διαβιβα΄στηκαν στην επιτροπη΄ LIBE.
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Μετα΄ την παρα΄γραφο 39, να αντικατασταθει΄ η λε΄ξη «Έρευνα» απο΄ τις λε΄ξεις «Προκαταρκτικη΄ ανα΄λυση»

(

Παρα΄γραφος 40
Ει΄ναι µη παραδεκτη΄, λο΄γω του ο΄τι το Κοινοβου΄λιο δεν ανε΄λαβε να εξετα΄σει την πιθανο΄τητα να χρησιµοποιη΄σει τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ στην ΄εκθεση αυτη΄.

(

Παρα΄γραφος 44
Οι λε΄ξεις «σοβαρη΄ς και διαρκου΄ς» ει΄ναι µη παραδεκτε΄ς, δεδοµε΄νου ο΄τι παραπε΄µπουν στη διαδικασι΄α του
α΄ρθρου 7 της Συνθη΄κης ΕΕ.

(

Παρα΄γραφοι 57, 59, 60, 61, 68 και 69
∆ιαγραφη΄ κα΄θε αναφορα΄ς σε κατονοµασµε΄νο α΄τοµο, συ΄µφωνα µε τη συνη΄θη κοινοβουλευτικη΄ πρακτικη΄.

24. Κατα΄σταση στο Πακιστα΄ν
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: B5-0187/2004
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0187/2004/αναθ.
΄ Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων)
(Επιτροπη
µετα΄ την § 8

1

PSE

+

µετα΄ την § 9

2

PSE

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

ΟΚ

+

394, 0, 4

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

25. Ενι΄σχυση της διατλαντικη΄ς σχε΄σης
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: B5-0185/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0185/2004
προ
΄ Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων)
(Επιτροπη
§1

5

GUE/NGL

µετα΄ την § 1

6

GUE/NGL

ΟΚ

-

179, 211, 11

§ 4, µετα΄ το στοιχει΄ο α)

7

GUE/NGL

ΗΕ

+

314, 72, 5

§ 4, στοιχει΄ο γ)

8

GUE/NGL

ΗΕ

-

179, 205, 9

§ 4, στοιχει΄ο δ)

9

GUE/NGL

§ 4, στοιχει΄ο η)

16

Verts/ALE

µετα΄ την § 4

24 =
27 =

PSE
Verts/ALE

+

25 =
28 =

PSE
Verts/ALE

+

26 =
29 =

PSE
Verts/ALE

+

§5
§7

αρχικο΄ κει΄µενο

-

+
ΗΕ

ψ.χωρ.

246, 137, 9

+
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

§8

17

Verts/ALE

ψ.τµ.

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

-

ΗΕ

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

µετα΄ την § 10

10

GUE/NGL

µετα΄ την § 12

18

Verts/ALE

11

GUE/NGL

ΟΚ

+

232, 152, 5

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

΄
προφορικη
τροπολογι΄α
307, 75, 7

Verts/ALE

ΗΕ

+

204, 179, 3

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

-

25, 360, 6

12

GUE/NGL

ΟΚ

-

181, 201, 7

19

Verts/ALE

20

Verts/ALE

ΟΚ

-

114, 273, 7

§ 18

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

333, 57, 6

§ 19

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

307, 81, 6

§ 20

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

282, 99, 5

§ 21

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 13

µετα΄ την § 14

21

§ 15
µετα΄ την § 16

µετα΄ την § 17

§ 23

-

+

13

GUE/NGL

+

23

PPE-DE

Α

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 27

217, 173,0

ψ.χωρ.

+

µετα΄ την § 27

22

PPE-DE

µετα΄ την αιτ.σκ. Α

1

GUE/NGL

ΗΕ

+

196, 182, 9

µετα΄ την αιτ.σκ. Β

2

GUE/NGL

ΗΕ

-

187, 193, 2

µετα΄ την αιτ.σκ. Γ

3

GUE/NGL

+

4

GUE/NGL

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

΄ νονται
Οι τροπολογι΄ες 14 και 15 ακυρω
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: §§ 13, 15
GUE/NGL: τροπ. 6, 11, 12, 20, §§ 18, 19, 20
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: § 15
PSE: §§ 7, 19, 20, 27
Verts/ALE: §§ 18, 19, 20, 21
GUE/NGL: §§ 18, 19, 20

+

+
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
τροπ. 17
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη διαγραφη΄ του πρωτοτυ΄που κειµε΄νου
2ο τµη΄µα: η διαγραφη΄
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PPE-DE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 23
Ο Hannes Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, προτει΄νει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροπολογι΄α 6,
που αποσκοπει΄ να προσθε΄σει τις λε΄ξεις «εφο΄σον τα Ηνωµε΄να Έθνη δεν αναλαµβα΄νουν την πολιτικη΄ ευθυ΄νη».
Η Erika Mann προτε΄΄νει
ι δυ΄ο προφορικε΄ς τροπολογι΄ες που αποσκοπου΄ν να αντικαταστη΄σουν η µεν πρω΄τη στην
παρα΄γραφο 13 τη λε΄ξη «ενιαι΄ας» απο΄ τις λε΄ξεις «χωρι΄ς εµπο΄δια» και να διαγρα΄ψει απο΄ την παρα΄γραφο 15 τις
΄ ν και προσω΄πων».
λε΄ξεις «µε στο΄χο να επιτευχθει΄ … υπηρεσιω

΄ πινα δικαιω
΄ µατα στον κο΄σµο (2003), πολιτικη΄ της ΕΕ
26. Ανθρω
Έκθεση: De Keyser (A5-0270/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§4

3

PPE-DE

-

αρχικο΄ κει΄µενο

+
+

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄
προφορικη
τροπολογι΄α

§ 23

14

UEN

§ 46

4

PPE-DE

ΗΕ

+

177, 176, 4

§ 47

5

PPE-DE

ΗΕ

-

173, 176, 7

§ 57

6∆

PPE-DE

ΟΚ

-

172, 188, 3

µετα΄ την § 66

28

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες (*)

+

29

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

30

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

31

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

32

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

33

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

34

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

35

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

36

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

§ 68

37

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

µετα΄ την § 68

38

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

µετα΄ την § 69

39

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

40

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

§ 71

7∆

PPE-DE

ΟΚ

-

118, 241, 1

§ 72

8∆

PPE-DE

ΟΚ

-

114, 248, 1

µετα΄ την § 67

ΗΕ

+

209, 152, 1
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§ 73

9∆

PPE-DE

ΟΚ

-

114, 250, 1

§ 77

10∆

PPE-DE

ΟΚ

-

138, 225,0

§ 78

11∆

PPE-DE

ΟΚ

-

109, 252, 1

§ 79

12∆

PPE-DE

ΟΚ

-

128, 224, 1

§ 80

13∆

PPE-DE

ΟΚ

-

131, 227, 6

µετα΄ την αιτιολογικη΄ αναφορα΄ 8

16

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

17

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

18

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

19

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

20

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

21

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

αιτ. σκ. ΙΖ

1

PPE-DE

-

µετα΄ την αιτ.σκ. ΙΣΤ

22

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

αιτ. σκ. ΙΗ

2

PPE-DE

-

αιτ. σκ. ΙΘ

23

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

24

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

25

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

26

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

27

5 πολιτικε΄ς οµα΄δες

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη
(*)

ΗΕ

ΗΕ

+

+

206, 141, 1

189, 111, 29

Οι 5 πολιτικε΄ς οµα΄δες ει΄ναι PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE και EDD.

΄ νεται.
Η τροπολογι΄α 15 ακυρω
Η κ. Malmstrom δεν υπε΄γραψε τις τροπολογι΄ες 16 ΄εως 40. Οι βουλευτε΄ς Nicholson και Van den Bos
υπε΄γραψαν εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR. Η κ. Sandbaek υπε΄γραψε εξ ονο΄µατο΄ς της τις τροπολογι΄ες 16
΄εως 40
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE: τροπ. 6∆, 7∆, 8∆, 9∆, 10∆, 11∆, 12∆, 13∆
∆ια΄φορα
Ο κ. Dell’Alba παρουσια΄ζει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α στην παρα΄γραφο 4, που αποσκοπει΄ να αντικαταστη΄σει τις
λε΄ξεις «ο΄πως ο πληθυσµο΄ς του Βιετνα΄µ, θυ΄µα συστηµατικη΄ς καταπι΄εσης»
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27. ∆ι΄κη κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0193, 0196, 0197, 0198και 0199/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος RC5-0193/2004
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0193/2004

PSE

Ô

B5-0196/2004

Verts/ALE

Ô

B5-0197/2004

ELDR

Ô

B5-0198/2004

GUE/NGL

Ô

B5-0199/2004

PPE-DE

Ô

28. Γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς
Έκθεση: RANDZIO-PLATH (A5-0280/2004)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§1

2

Verts/ALE

-

µετα΄ την § 1

3

Verts/ALE

-

8

GUE/NGL

-

9

GUE/NGL

ΟΚ

-

43, 266, 10

10

GUE/NGL

ΟΚ

-

59, 247, 7

11

GUE/NGL

ΟΚ

-

50, 260, 11

12

GUE/NGL

ΟΚ

-

54, 257, 2

13

GUE/NGL

ΟΚ

-

60, 255, 4

§2

1=
4=

PSE
Verts/ALE

ΗΕ

-

120, 159, 1

µετα΄ την § 2

6

Verts/ALE

-

τροποποι΄ηση 1

5

Verts/ALE

-

ΟΚ, κ.λπ.

τροποποι΄ηση 2

+
αρχικο΄ κει΄µενο

τροποποι΄ηση 5

µετα΄ την αιτ.σκ. Β

7
΄σταση (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: συ

GUE/NGL

ψ.τµ.
1

+

2

-

3

+

΄
προφορικη
τροπολογι΄α
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Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
GUE/NGL: τροπ. 9, 10, 11, 12, 13
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
ELDR
τροποποι΄ηση 5
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «Ωστο΄σο … πραγµατικο΄τητα» και «Τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη …
Ένωσης»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις «Ωστο΄σο … πραγµατικο΄τητα»
3ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις «Τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη … αΕνωσης»
∆ια΄φορα
Ο κ. Goebbels, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, προτει΄νει µια προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροποποι΄ηση 2, που
αποσκοπει΄ να τη διατυπω΄σει ως εξη΄ς: «Οι γενικοι΄ οικονοµικοι΄ προσανατολισµοι΄ για το δια΄στηµα 2003-2005
εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν αλλα΄ πρε΄πει να εστιαστου΄ν ακο΄µη περισσο΄τερο στην οικο΄νοµικη΄ ανα΄πτυξη που οδηγει΄
σε δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας και αυ΄ξηση ης παραγωγικο΄τητας».

29. Κου΄βα
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0192, 0201, 0204, 0207, 0208, 0212και 0214/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0192/2004
κοινη
(PPE-DE, ELDR, UEN, EDD)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0192/2004

PPE-DE

Ô

B5-0201/2004

ELDR

Ô

B5-0204/2004

Verts/ALE

Ô

B5-0207/2004

EDD

Ô

B5-0208/2004

PSE

Ô

B5-0212/2004

GUE/NGL

Ô

B5-0214/2004

UEN

Ô

΄ ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ νες
30. Παραγωγη΄ αθλητικω
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0191, 0200, 0202 et 0210/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0191/2004
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0191/2004

PSE + Verts/ALE
GUE/NGL

Ô

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

B5-0200/2004

ELDR

Ô

B5-0202/2004

PPE-DE

Ô

B5-0210/2004

UEN

Ô

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

31. Νιγηρι΄α
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0194, 0203, 0205, 0206, 0209, 0211 και 0213/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0194/2004
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD)
µετα΄ την § 3

2

ELDR

+

µετα΄ την αιτ.σκ. Η

1

ELDR

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

ΟΚ

+

84, 0, 0

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0194/2004

UEN

Ô

B5-0203/2004

PPE-DE

Ô

B5-0205/2004

Verts/ALE

Ô

B5-0206/2004

EDD

Ô

B5-0209/2004

PSE

Ô

B5-0211/2004

ELDR

Ô

B5-0213/2004

GUE/NGL

Ô

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α της ΚΠΨ

΄ πη
32. Γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Έκθεση: KARAMANOU (A5-0182/2004)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§5

1

PPE-DE

+

§6

2

PPE-DE

+

§

αρχικο΄ κει΄µενο

Ô

§

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 30

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.
1

+

2/ΗΕ

+

34, 42, 2
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
ELDR
§ 30
1ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … διαδεδοµε΄νο»
2ο τµη΄µα: «ιδι΄ως … Ροµ»

΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οτα΄βας για τις να΄ρ33. ∆ια΄σκεψη ο΄σον αφορα΄ την αναθεω
κες κατα΄ προσωπικου΄
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0215, 0216, 0217, 0221 και 0224/2004
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0215/2004
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE+GUE/NGL)
µετα΄ την § 3

1

Verts/ALE

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+
+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0215/2004

PPE-DE

Ô

B5-0216/2004

ELDR

Ô

B5-0217/2004

GUE/NGL

Ô

B5-0221/2004

Verts/ALE

Ô

B5-0224/2004

PSE

Ô

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Έκθεση Lulling A5-0232/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 419
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Dary, Fiebiger, Figueiredo,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Speroni,
Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich,
Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni,
Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
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C 104 E/787
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

΄ : 37
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
PPE-DE: Arvidsson, Callanan, Dover, Foster, García-Orcoyen Tormo, Grönfeldt Bergman, Hannan,
Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Tannock, Twinn,
Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Andersson, van den Berg, Theorin
Αποχε΄ς: 3
GUE/NGL: Caudron, Naïr
PPE-DE: Corrie
2. Έκθεση Jarzembowski A5-0242/2004
κοινο΄ σχε΄διο
Υπε΄ρ: 387
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ford,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà,
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O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton,
Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 78
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Bourlanges, Goodwill
PSE: Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, GuyQuint, Hazan, Lalumière, Patrie, Poignant, Poos, Rocard, Savary, Van Lancker, Zrihen
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Onesta, Rod,
Turmes
Αποχε΄ς: 6
ELDR: Formentini
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Lulling
PSE: van den Berg
Verts/ALE: Nogueira Román
3. Έκθεση Sterckx A5-0245/2004
κοινο΄ σχε΄διο
Υπε΄ρ: 406
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De
Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
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Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen,
de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 51
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Speroni
PPE-DE: Goodwill
PSE: Dehousse, Zrihen
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Puerta
NI: Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang
PSE: De Keyser
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4. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 1, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 440
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn,
Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 15
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Stockton
PSE: Iivari, Schmid Gerhard
Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
Verts/ALE: Rühle
5. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 1, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 281
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zissener
PSE: Cerdeira Morterero, Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns,
Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Marinho, Müller, Randzio-Plath, Schmid
Gerhard, Terrón i Cusí, Walter
UEN: Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Cohn-Bendit
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΄ : 171
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Scarbonchi, Sylla
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Speroni, Stirbois
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage,
Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 9
EDD: Butel
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
Verts/ALE: Jonckheer, Rühle
6. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 6, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 159
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui,
Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, Malliori, Marinho,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage,
Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella,
Poignant, Poos, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 293
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Duin, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Gröner,
Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Müller,
O’Toole, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wynn
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 14
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
Verts/ALE: Rühle
7. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 6, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 41
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Markov, Meijer, Papayannakis, Puerta
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Marinho
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 392
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Dary, Frahm, Krarup, Naïr, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni,
Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
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Αποχε΄ς: 33
EDD: Butel
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco,
Modrow, Patakis, Ribeiro, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
Verts/ALE: Jonckheer, Rühle
8. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 8
Υπε΄ρ: 203
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels,
Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Crowley, Fitzsimons, Hyland
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 260
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
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Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Corbett, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Junker,
Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Randzio-Plath, Schmid Gerhard, Walter,
Weiler
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 9
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Martin Hans-Peter, Pannella
Verts/ALE: Jonckheer, Rühle

9. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 194
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels,
Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou,
Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 274
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Frahm, Korakas, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Junker, Keßler,
Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Schmid
Gerhard, Walter, Weiler
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 8
EDD: Butel
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
Verts/ALE: Rühle
10. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
Υπε΄ρ: 309
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
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NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Duhamel, Gebhardt, Glante, Görlach, Keßler, Leinen, Marinho, Pérez Royo, Poignant, Rothley, Schmid
Gerhard, Soares, Whitehead
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 132
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels,
Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Muscardini
Verts/ALE: Jonckheer
Αποχε΄ς: 35
EDD: Blokland, Butel
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Souchet
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PSE: Ceyhun, Duin, Gröner, Hänsch, Iivari, Jöns, Junker, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Müller, Piecyk,
Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Walter, Weiler
UEN: Camre, Marchiani
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Rühle
11. Έκθεση Rocard A5-0148/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 310
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bullmann, Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Jöns, Junker, Keßler,
Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Müller, Pérez Royo, Poignant, Randzio-Plath, Schmid
Gerhard, Weiler
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton,
Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo
Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 132
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Sylla
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni, Stirbois
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels,
Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou,
Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Αποχε΄ς: 30
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Souchet
PSE: Gröner, Iivari, Kuhne, Walter
UEN: Camre
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Onesta, Rühle, Turmes
12. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 9
Υπε΄ρ: 43
ELDR: Formentini, Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Dehousse, Marinho, Pittella, Schulz
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Frassoni, Jonckheer, Rod, Turmes
΄ : 414
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, SaintJosse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
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García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
Αποχε΄ς: 8
GUE/NGL: Krarup, Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
Verts/ALE: Duthu, Wuori
13. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
παρα΄γραφος 7
Υπε΄ρ: 407
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
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NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 45
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Florenz, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus,
Scallon, Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Carrilho, Corbett
Αποχε΄ς: 11
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Vachetta
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Hieronymi
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14. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 17
Υπε΄ρ: 82
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Rousseaux, Schmidt
GUE/NGL: Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, De
Veyrac, Dover, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman,
Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Maat, Parish, Perry, Pirker, Provan,
Rack, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Tannock,
Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister
PSE: Ceyhun
UEN: Fitzsimons, Marchiani, Thomas-Mauro
΄ : 375
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
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Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 7
ELDR: Paulsen
GUE/NGL: Krivine, Sylla
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
PSE: Andersson, Theorin
15. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
παρα΄γραφος 10
Υπε΄ρ: 384
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger,
Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell’Utri,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira
Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El
Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
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Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, Malliori, Mann
Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert,
Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
΄ : 74
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Böge, von Boetticher, Ebner, Ferri, Flemming, Gutiérrez-Cortines, Jeggle, Oreja Arburúa, Pérez
Álvarez, Piscarreta, Schmitt, van Velzen
PSE: Adam, Cashman, Corbett, Duhamel, Fava, Ford, Garot, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Keßler,
Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lund, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miller,
Moraes, Myller, O’Toole, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Read, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner,
Stihler, Swiebel, Theorin, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Zorba
UEN: Fitzsimons
Verts/ALE: Lagendijk, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle, Wyn
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
Verts/ALE: Gahrton
16. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 92
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Riis-Jørgensen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva,
Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Herranz García, Inglewood, Kirkhope, Maat,
Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van
Orden, Villiers
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PSE: Dehousse, Goebbels, Thorning-Schmidt
UEN: Fitzsimons, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Mayol i Raynal
΄ : 359
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Seppänen
NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni,
Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Onesta, Ortuondo
Larrea, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
Αποχε΄ς: 18
GUE/NGL: Krivine
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Flautre, Jonckheer, Lucas, Nogueira Román, Rod, Schörling,
Turmes, Wuori
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17. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 49
EDD: Abitbol, Andersen, Kuntz
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Ferrer
PSE: Goebbels, Vairinhos
UEN: Caullery, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Turmes
΄ : 391
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
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Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton,
Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wyn
Αποχε΄ς: 31
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois
UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Duthu, Frassoni, Lucas, Rod, Wuori
18. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 18
Υπε΄ρ: 82
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Rousseaux, Schmidt
GUE/NGL: Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, De Veyrac,
Dover, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange,
Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Lehne, Morillon, Musotto, Parish, Perry, Pirker, Provan, Rack, Rübig,
Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden,
Villiers, Wachtmeister
UEN: Marchiani, Thomas-Mauro
΄ : 381
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Dary, Fiebiger,
Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Ebner, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
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Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Sudre, Suominen, Tajani,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 4
ELDR: Paulsen
NI: Martin Hans-Peter
PSE: Andersson, Theorin
19. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
παρα΄γραφος 17
Υπε΄ρ: 397
EDD: Abitbol, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, Frahm,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
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Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex,
Pirker, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 58
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni,
Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Ebner,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Konrad, Musotto, Parish, Perry, Provan,
Purvis, Sacrédeus, Scallon, Scapagnini, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Ford, Marinho
Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf
Αποχε΄ς: 9
EDD: Kuntz
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Garaud
UEN: Camre, Marchiani, Thomas-Mauro
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20. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 16
Υπε΄ρ: 30
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Maaten, Manders, Mulder
GUE/NGL: Di Lello Finuoli, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Stirbois
PPE-DE: Dell’Utri, Maat
PSE: Marinho
UEN: Fitzsimons
΄ : 431
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Fiebiger,
Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,
Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,
Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi,
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dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter, Souchet
21. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 60
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Schmidt
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Pannella
PPE-DE: Ferrer, Schaffner, Schwaiger, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Berès, Campos, Carlotti, Cerdeira Morterero, Dehousse, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, GuyQuint, Haug, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Leinen,
Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda
de Lage, Obiols i Germà, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa
Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler, Zrihen
UEN: Fitzsimons
΄ : 391
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Fernández Martín, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle,
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Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg,
Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui,
Fava, Ford, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns,
Junker, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 12
GUE/NGL: Krivine
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter,
Stirbois
Verts/ALE: Ortuondo Larrea, Schörling
22. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 5
Υπε΄ρ: 313
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann,
Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Wallis, Watson
GUE/NGL: Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Bonino, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Pannella, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Cesaro,
Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch,
Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, KeppelhoffWiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi,
Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Pirker, Posselt,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, van Velzen,
Vila Abelló, Vlasto, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 139
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, Busk, Jensen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Speroni
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bourlanges, Bowis,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Corrie, Dell’Utri, De Sarnez, Deva,
Dover, Elles, Foster, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, GilRobles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Kaldí, Kastler, Kirkhope, Korhola, Lamassoure,
Lechner, Liese, Maat, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja
Arburúa, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Sommer,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Suominen, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zappalà
PSE: Vairinhos
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Jonckheer, Onesta, Turmes
Αποχε΄ς: 10
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Musotto, Santer, Zacharakis
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23. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
παρα΄γραφος 36
Υπε΄ρ: 409
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka,
Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 45
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam
GUE/NGL: Vachetta
NI: Speroni
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover,
Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry,
Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, de
Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Bowe, Kuhne, Volcic
UEN: Camre, Marchiani
Αποχε΄ς: 14
EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Krivine
NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
PPE-DE: Konrad
24. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 19
Υπε΄ρ: 69
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni,
Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie,
Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood,
Parish, Perry, Provan, Sacrédeus, Sartori, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van
Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis
PSE: Marinho
Verts/ALE: Gahrton
΄ : 364
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia,
Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez
Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 35
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Krivine
NI: Borghezio, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Purvis
PSE: Adam, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally,
Martin David W., Miller, Moraes, O’Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Thomas-Mauro
Verts/ALE: Schörling
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25. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 21
Υπε΄ρ: 99
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Ilgenfritz
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva,
Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope,
Parish, Perry, Provan, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schwaiger, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock,
Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally,
Martin David W., Miller, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn
΄ : 363
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang,
Pannella, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 9
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni
PPE-DE: Purvis
26. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
τροπολογι΄α 22
Υπε΄ρ: 153
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster,
Goodwill, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Sacrédeus, Scallon, Schaffner,
Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Dehousse, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan,
McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, O’Toole, Piecyk, Read, Simpson, Skinner, Stihler,
Swiebel, Titley, Vairinhos, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Angelilli, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre,
Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira
Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 307
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis,
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Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen,
Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler,
Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Marchiani
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf
Αποχε΄ς: 9
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Borghezio, Gollnisch, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Purvis
Verts/ALE: Jonckheer, Ortuondo Larrea
27. Έκθεση Wynn A5-0268/2004
αιτ. αναφ. 4
Υπε΄ρ: 359
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
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Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini,
Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila
Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 96
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet,
Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles,
Foster, Gargani, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis,
Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers
PSE: Izquierdo Collado
UEN: Camre, Caullery, Fitzsimons, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Gahrton
Αποχε΄ς: 9
EDD: Saint-Josse
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka
NI: Borghezio, Speroni
PPE-DE: Konrad
Verts/ALE: Rod, Schörling
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28. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004
τροπολογι΄α 27
Υπε΄ρ: 46
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Alyssandrakis, Frahm, Korakas, Krarup, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen
NI: Ilgenfritz, Kronberger
PSE: Marinho
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 410
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, de La
Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo
y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 12
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse
29. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004
τροπολογι΄α 32
Υπε΄ρ: 97
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: De Veyrac, Ferri, Flemming, Lamassoure, Martin Hugues, Schierhuber, de Veyrinas
PSE: Dehousse, Lund, Marinho, Moraes, Vairinhos
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 360
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Pannella, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín,
Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
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Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Posselt,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila
Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 5
NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Speroni
30. Έκθεση Hatzidakis A5-0272/2004
τροπολογι΄α 37
Υπε΄ρ: 64
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Busk, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover,
Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry,
Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, Villiers,
Wachtmeister
PSE: Marinho
Verts/ALE: Evans Jillian, Gahrton, Mayol i Raynal
΄ : 382
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón
i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 27
GUE/NGL: Figueiredo
NI: Martin Hans-Peter
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally,
Martin David W., Miller, Moraes, O’Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
Verts/ALE: Schörling
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31. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 77
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Maat, Trakatellis
PSE: McNally, Marinho, Vairinhos
UEN: Fitzsimons
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 377
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Naïr, Patakis
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori,
Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
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Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 7
EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Herzog, Krivine, Schröder Ilka
NI: Martin Hans-Peter
32. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
παρα΄γραφος 20
Υπε΄ρ: 343
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Beysen, Dell’Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta,
Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
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Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Mussa
Verts/ALE: Duthu, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Wyn
΄ : 108
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Jensen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco,
Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Borghezio, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Speroni
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Mauro, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon,
Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wieland
PSE: Zorba
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 13
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois
UEN: Hyland
33. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
παρα΄γραφος 21
Υπε΄ρ: 413
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Manisco, Markov, Modrow, Puerta, Sylla,
Uca, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Pannella, Souchet, Speroni
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 31
Κατα
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Meijer, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Gollnisch, Stirbois
PPE-DE: Chichester
UEN: Camre, Marchiani
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Lucas, Rod
Αποχε΄ς: 8
EDD: Abitbol, Bonde, Sandbæk
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter
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34. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
παρα΄γραφος 22
Υπε΄ρ: 406
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla, Uca, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis,
Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 44
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni
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PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hernández Mollar, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan,
Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Camre, Marchiani, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 11
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois
UEN: Ribeiro e Castro
35. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
τροπολογι΄α 5, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 414
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
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C 104 E/832

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 48
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Busk, Jensen, Riis-Jørgensen
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis,
Rovsing, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Camre
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka
UEN: Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro
36. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
τροπολογι΄α 5, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 182
EDD: Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, de La Perriere, Pannella
PPE-DE: Florenz
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro
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΄ : 254
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Busk, Jensen, Nordmann, Riis-Jørgensen
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Vairinhos
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 11
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
NI: Berthu, Garaud, Martin Hans-Peter, Souchet
Verts/ALE: Jonckheer, Mayol i Raynal
37. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
τροπολογι΄α 15
Υπε΄ρ: 143
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Di Pietro, Formentini, Procacci, Rutelli
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
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NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso,
Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Florenz, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Podestà, Provan, Purvis,
Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Duhamel, Goebbels, Keßler, Lund, Vairinhos
UEN: Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 318
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Virrankoski, Wallis,
Watson
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli
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Αποχε΄ς: 6
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
NI: Berthu, Souchet
38. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
παρα΄γραφος 26
Υπε΄ρ: 446
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz,
Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho,
Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 7
Κατα
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Stockton
PSE: Swiebel
Αποχε΄ς: 6
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka
39. Έκθεση Garriga Polledo A5-0269/2004
παρα΄γραφος 29
Υπε΄ρ: 370
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez,
Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
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Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 88
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon,
Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Vairinhos
UEN: Camre, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Gahrton
Αποχε΄ς: 10
GUE/NGL: Puerta
NI: Berthu, Borghezio, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni
UEN: Crowley, Fitzsimons, Hyland
Verts/ALE: Lambert

40. Έκθεση Kuckelkorn A5-0236/2004
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 125
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, De Clercq, Newton Dunn, Nordmann, Vallvé
GUE/NGL: Dary, Manisco, Modrow, Schröder Ilka, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella,
Souchet, Speroni, Stirbois
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PPE-DE: Andria, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso,
Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, Dover, Elles,
Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gawronski, Goodwill, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Helmer, Hermange,
Inglewood, Kirkhope, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martin Hugues,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Nisticò, Parish, Perry, Podestà, Provan, Purvis, Rovsing,
Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schwaiger, Stevenson, Stockton, Tannock, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman,
Zacharakis, Zappalà
PSE: Bowe, Campos, Dehousse, Lage, Marinho, Paasilinna, Rothley, dos Santos, Soares, Sousa Pinto
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ahern, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Wyn
΄ : 327
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen,
Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Meijer, Naïr,
Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von
Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Daul, De Sarnez, De Veyrac, Ebner, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz
García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann
Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Musotto,
Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez,
Pex, Pirker, Piscarreta, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wuermeling, Zimmerling, Zissener
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
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Αποχε΄ς: 16
EDD: Abitbol, Kuntz
ELDR: Andreasen, Manders
GUE/NGL: Korakas, Krivine, Papayannakis
NI: Garaud
PPE-DE: Schierhuber
PSE: Carrilho, Martin David W., Moraes, Swiebel, Vairinhos
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Flautre
41. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004
τροπολογι΄α 8
Υπε΄ρ: 118
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella,
Speroni
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Lamassoure, Parish, Perry, Provan,
Purvis, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Dehousse, Martínez Martínez, Vairinhos
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 341
Κατα
EDD: Kuntz, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Garaud, Gollnisch, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro,
Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Ebner, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
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Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka
Verts/ALE: Rühle
42. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004
τροπολογι΄α 3
Υπε΄ρ: 453
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
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Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano
Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Pannella
PPE-DE: Bartolozzi, Berend, Deprez, Deva, Grosch, Konrad, van Velzen, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wuermeling
PSE: Marinho
Αποχε΄ς: 3
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
PPE-DE: Goepel
43. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004
παρα΄γραφος 8
Υπε΄ρ: 380
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Markov, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla
NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Speroni
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De
Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 24
Κατα
EDD: Bernié, Kuntz, Saint-Josse
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Gargani
PSE: Marinho
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 65
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro,
Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Hannan,
Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock,
Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Dehousse
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44. Έκθεση Randzio-Plath A5-0258/2004
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 131
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Dybkjær
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder
Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter,
Pannella, Souchet
PPE-DE: Andria, Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Pack, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson,
Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Dehousse, Paasilinna, Vairinhos
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, ThomasMauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 326
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
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Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Αποχε΄ς: 15
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Herzog, Laguiller, Patakis, Puerta
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
45. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat
τροπολογι΄α 3
Υπε΄ρ: 247
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Markov, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt,
Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Gahrton, Lucas
΄ : 209
Κατα
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Cossutta
NI: Claeys
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Fourtou, Morillon
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka
NI: Martin Hans-Peter
PSE: Kinnock
46. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 131
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill,
Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon,
Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Lund, Thorning-Schmidt
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 322
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Cossutta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Elles, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca,
Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Thomas-Mauro
Verts/ALE: Frassoni
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Kaufmann
NI: Garaud
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Nogueira Román, Ortuondo Larrea
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47. B5-0218/2004  ΚΨ  Eurostat
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 271
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Andreasen, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín,
Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin,
Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Lund, Rothley
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Duthu, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Nogueira
Román, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 194
Κατα
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Wallis, Watson
PPE-DE: Maat
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
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Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea,
Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes
Αποχε΄ς: 7
ELDR: Busk, Calò, Di Pietro
GUE/NGL: Kaufmann, Puerta
NI: Martin Hans-Peter
PPE-DE: Fourtou

48. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 1
Υπε΄ρ: 245
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Mulder, Newton
Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 19
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 13
ELDR: Manders
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Sacrédeus, Scallon, Wuermeling
49. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 2
Υπε΄ρ: 255
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton
Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 20
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Rousseaux
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
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PPE-DE: Lamassoure
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Abitbol
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Knolle, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen
50. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 3
Υπε΄ρ: 258
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Hortefeux
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure
UEN: Crowley
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Αποχε΄ς: 11
EDD: Butel
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Ebner, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

51. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 4
Υπε΄ρ: 249
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
UEN: Crowley
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Αποχε΄ς: 13
EDD: Butel
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

52. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 5
Υπε΄ρ: 263
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 11
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
UEN: Crowley
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Αποχε΄ς: 14
EDD: Abitbol, Butel
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

53. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 6
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 13
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Lamassoure
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/854

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 15
EDD: Butel, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen
PSE: Mann Erika
54. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 7
Υπε΄ρ: 263
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/855
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 17
EDD: Butel
ELDR: Manders
GUE/NGL: Schmid Herman
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Maat, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen,
Vatanen
55. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 8
Υπε΄ρ: 259
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/856

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 15
EDD: Butel
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Maat, Sacrédeus, Scallon, Suominen
56. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 9
Υπε΄ρ: 253
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 22
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/857
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 13
EDD: Butel
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

57. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 10
Υπε΄ρ: 258
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure, Vatanen
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn,
Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 12
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/858

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 12
EDD: Abitbol
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

58. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 11
Υπε΄ρ: 251
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure, Vatanen
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 13
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/859
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 11
EDD: Abitbol
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

59. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 12
Υπε΄ρ: 245
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 21
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/860

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 13
EDD: Butel
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, McCartin, Sacrédeus, Scallon, Suominen
60. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 13
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 19
Κατα
EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/861
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 14
EDD: Abitbol, Butel, Kuntz
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen
61. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 14
Υπε΄ρ: 255
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/862

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 16
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Maat, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

62. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 15
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic,
Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/863
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 14
EDD: Butel
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Hortefeux, Korhola, Maat, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen
PSE: Dehousse
63. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 16
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Lamassoure, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/864

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 16
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

64. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 17
Υπε΄ρ: 241
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dupuis, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Lamassoure, Montfort
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/865
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen
65. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 18
Υπε΄ρ: 253
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Lamassoure
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/866

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

66. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 19
Υπε΄ρ: 243
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 20
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/867
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 13
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
67. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 20
Υπε΄ρ: 245
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Abitbol, Kuntz
ELDR: Manders
NI: Beysen
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/868

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

68. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 21
Υπε΄ρ: 240
EDD: Belder, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 21
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Krarup
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 13
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/869
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

69. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 22
Υπε΄ρ: 252
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 12
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 12
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/870

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

70. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 23
Υπε΄ρ: 244
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 11
Κατα
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Abitbol, Kuntz
ELDR: Manders
NI: Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
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71. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 24
Υπε΄ρ: 251
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 13
Κατα
EDD: Abitbol
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/872

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

72. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 25
Υπε΄ρ: 252
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 13
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 13
EDD: Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Stenmarck,
Suominen
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73. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφοι 26 ως 39
Υπε΄ρ: 247
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Bernié, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
GUE/NGL: Laguiller
NI: Beysen
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Scallon, Stenmarck, Suominen
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74. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 41
Υπε΄ρ: 246
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Scallon, Stenmarck, Suominen
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75. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 42
Υπε΄ρ: 240
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Bernié, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen
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76. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 43
Υπε΄ρ: 242
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Stenmarck, Suominen
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77. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 44
Υπε΄ρ: 248
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Scallon, Stenmarck, Suominen
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78. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφοι 45 ως 52
Υπε΄ρ: 246
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 21
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
PSE: Dehousse, Mann Erika
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79. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 53
Υπε΄ρ: 115
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
PPE-DE: Ferrer
PSE: van den Berg, Dhaene, El Khadraoui, Fava, Hänsch, Lund, Paasilinna, Paciotti, Poos, Ruffolo, Sacconi,
Scheele, Swoboda, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Flautre, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 59
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: De Clercq, Formentini, Nordmann, Procacci, Väyrynen
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Montfort, Vatanen
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Glante, Honeyball, Junker, Kindermann, Kinnock, Lage,
McAvan, McNally, Moraes, O’Toole, Patrie, Poignant, Read, Rothley, Savary, Soares, Sornosa Martínez,
Sousa Pinto, Swiebel, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn
UEN: Crowley
Verts/ALE: Duthu, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Schörling
Αποχε΄ς: 106
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
GUE/NGL: Puerta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, van den
Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey,
Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot,
Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Valenciano
Martínez-Orozco, Veltroni, Walter, Wiersma, Zorba
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
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80. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 54
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 18
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
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81. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 55
Υπε΄ρ: 231
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen
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82. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 56
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004
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83. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 57
Υπε΄ρ: 244
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda
de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen
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84. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 58
Υπε΄ρ: 229
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004
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85. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 59
Υπε΄ρ: 240
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary,
Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 21
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Manders
GUE/NGL: Cossutta
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen
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86. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφοι 60 ως 70
Υπε΄ρ: 238
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 21
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 18
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Corrie, Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
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87. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 71
Υπε΄ρ: 243
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 16
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/888

EL
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88. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 72
Υπε΄ρ: 231
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu
Baringdorf, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Corrie, Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/889
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

89. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 73
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
Verts/ALE: Flautre

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/890

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

90. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 74
Υπε΄ρ: 236
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Swiebel, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 19
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/891
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91. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 75
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 19
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 13
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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92. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 76
Υπε΄ρ: 214
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Corbett, Corbey, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball,
van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz,
Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 20
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Butel, Mathieu
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/893
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

93. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 77
Υπε΄ρ: 227
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine,
Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 19
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Laschet, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen, Wijkman

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/894

EL
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94. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 78
Υπε΄ρ: 227
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,
McAvan, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda
de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella,
Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 16
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Laschet, Matikainen-Kallström,
Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/895
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95. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 79
Υπε΄ρ: 207
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den
Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey,
Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage,
Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Graefe zu
Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 20
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Dupuis, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Scallon, Stenmarck, Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/896
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96. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 80
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Scallon
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 20
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 18
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Beysen, Bonino, Dupuis, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/897
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97. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 81
Υπε΄ρ: 239
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i
Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 12
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen, Wijkman

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/898

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

98. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 82
Υπε΄ρ: 233
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Butel
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ayuso González, Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, MatikainenKallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/899
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99. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 83
Υπε΄ρ: 231
EDD: Bonde
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Andersen, Butel, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Manders
GUE/NGL: Krarup
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Wijkman

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/900

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

100. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 84
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,

Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary,
Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 19
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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101. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 85
Υπε΄ρ: 226
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Fiebiger, Frahm,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol
i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 18
EDD: Butel
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck,
Suominen, Wijkman

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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102. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 86
Υπε΄ρ: 230
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 18
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 20
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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103. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 87
Υπε΄ρ: 224
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder
Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 16
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Wijkman

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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104. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 88
Υπε΄ρ: 229
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda
de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Pérez Royo,
Pittella, Poignant, Poos, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 15
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 20
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck

30.4.2004

30.4.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/905
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105. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
παρα΄γραφος 89
Υπε΄ρ: 242
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 14
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 13
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/906
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106. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτ. αναφ. 1 ως 14
Υπε΄ρ: 238
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i
Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 23
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus,
Scallon, Stenmarck, Suominen, Wijkman
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107. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη A
Υπε΄ρ: 244
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 9
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen
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108. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη B
Υπε΄ρ: 223
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine,
Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci
NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, RothBehrendt, Rothley, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 12
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 16
EDD: Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck,
Suominen
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109. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Γ
Υπε΄ρ: 250
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 11
Κατα
EDD: Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Abitbol, Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen
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110. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη ∆
Υπε΄ρ: 236
EDD: Andersen, Belder, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner,
Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt,
Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 20
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Atkins, Cushnahan, Ebner, Karas, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
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111. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη E
Υπε΄ρ: 233
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 11
Κατα
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 17
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen
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112. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη ΣΤ
Υπε΄ρ: 229
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Newton
Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos,
Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 16
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 19
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Suominen, Wijkman
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113. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Z
Υπε΄ρ: 230
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco,
Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Ferrer, Vatanen
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 17
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 15
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Elles, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Stenmarck, Suominen
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114. Έκθεση Boogerd-Quaak A5-0230/2004
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 237
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 24
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, Pannella,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Montfort, Vatanen
UEN: Crowley
Αποχε΄ς: 14
EDD: Butel, Mathieu
ELDR: Manders
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon,
Wijkman
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115. B5-0187/2004/αναθ.  Πακιστα΄ν
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 394
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm,
Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin HansPeter, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Liese, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori,
Wyn
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Cossutta, Krivine, Schröder Ilka
PPE-DE: Lisi
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116. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 179
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Väyrynen, Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer,
Modrow, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Cesaro, Cushnahan, Grosch, Oomen-Ruijten, Posselt
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El
Khadraoui, Fava, Ferreira, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lund, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Souladakis,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Zrihen
UEN: Crowley, Hyland
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 211
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell’Alba, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler,
García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish,
Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van
Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Bowe, Casaca, Cashman, Ford, Gill, Honeyball, Kinnock, McAvan, Skinner, Whitehead
UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 11
EDD: Butel, Esclopé, Saint-Josse
GUE/NGL: Fiebiger
NI: Berthu
PPE-DE: Konrad, Liese
PSE: Moraes, O’Toole, Wiersma, Wynn
117. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 232
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Andria, Bowis, Deva, Ferrer, Grosch, Inglewood, Perry, Purvis, Stevenson, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,
Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 152
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dupuis
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PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul,
Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori,
Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, QuisthoudtRowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse
UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 5
PPE-DE: Atkins, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Parish
118. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
παρα΄γραφος 13
Υπε΄ρ: 307
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen,
Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Chountis, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Vachetta
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge,
von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière,
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Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal
΄ : 75
Κατα
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Frahm, Herzog,
Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid
Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Ayuso González, Bushill-Matthews, Callanan, Dover, Foster, Goodwill, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Helmer, Kirkhope, Lamassoure, Parish, Perry, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Kinnock, Whitehead
UEN: Caullery, Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 7
EDD: Sandbæk
GUE/NGL: Schröder Ilka
PPE-DE: Atkins, Konrad, Montfort
PSE: Bösch, Poos

119. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
παρα΄γραφος 15
Υπε΄ρ: 25
EDD: Belder, Blokland, van Dam
NI: Bonino
PPE-DE: Banotti, Bremmer, Cushnahan, García-Orcoyen Tormo, Hermange, Kaldí, Klaß, Lechner, Lisi,
Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen, Zappalà
PSE: Marinho
UEN: Angelilli, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Flautre, Lagendijk
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΄ : 360
Κατα
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover,
Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn,
Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
Napoletano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant,
Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Marchiani
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 6
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Schröder Ilka
PPE-DE: Montfort
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120. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
τροπολογι΄α 12
Υπε΄ρ: 181
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Cesaro, Grosch, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez
Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 201
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Schmid Herman
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva,
De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de
Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Αποχε΄ς: 7
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Herzog, Schröder Ilka
NI: Berthu, Claeys
PSE: Poos
121. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
τροπολογι΄α 20
Υπε΄ρ: 114
EDD: Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Gahler, Piscarreta
PSE: Bowe, van den Burg, Carlotti, Ceyhun, Dehousse, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira,
Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lavarra, Medina Ortega, Napolitano, Poignant, Savary, Scheele, Swiebel,
Vairinhos, Van Lancker, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre,
Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol
i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 273
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: André-Léonard, Nordmann
NI: Beysen, Bonino, Dell’Alba, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch,
Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser,
Díez González, Dührkop Dührkop, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
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Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O’Toole,
Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Breyer, Duthu, Staes
Αποχε΄ς: 7
GUE/NGL: Herzog, Sylla
NI: Claeys
PPE-DE: Wijkman
PSE: Poos
UEN: Caullery, Thomas-Mauro
122. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
παρα΄γραφος 18
Υπε΄ρ: 333
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Fiebiger
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón
Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, Dover, Elles,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo
y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen,
Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez,
Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller,
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C 104 E/924

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Muscardini, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,
Lagendijk, Maes, Onesta, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 57
Κατα
EDD: Abitbol
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer,
Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
PPE-DE: Descamps, De Veyrac, Ebner, Hortefeux, Lamassoure, Martin Hugues, Schaffner, de Veyrinas
PSE: Marinho, Obiols i Germà, Schmid Gerhard
UEN: Crowley, Hyland, Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i
Raynal, Rod, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Herzog, Sylla
NI: Claeys, Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Jonckheer
123. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
παρα΄γραφος 19
Υπε΄ρ: 307
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis,
Watson
NI: Bonino, Dell’Alba, Pannella
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro,
Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
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Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui,
Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay,
Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu
Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Maes, Onesta, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 81
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Pohjamo
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer,
Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill,
Hannan, Harbour, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon,
Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Flautre, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i
Raynal, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Herzog, Sylla
NI: Berthu, Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Rod
124. B5-0185/2004  ∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
παρα΄γραφος 20
Υπε΄ρ: 282
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski,
Wallis, Watson
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GUE/NGL: Caudron, Manisco
NI: Bonino, Dell’Alba
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell’Utri,
Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Gomolka, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta,
Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca,
Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava,
Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan,
Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà,
O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe,
Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zrihen
UEN: Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Duthu, Ferrández Lezaun, Flautre, Maes
΄ : 99
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Patakis,
Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Florenz, Foster,
Goepel, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Purvis,
Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Stockton, Sudre, Tannock, Twinn, Villiers, Vlasto
PSE: Haug
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu
Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod,
Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 5
GUE/NGL: Herzog, Sylla
NI: Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse, Van Lancker
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125. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 172
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu
NI: Berthu, Beysen, Dell’Alba
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ferreira, Gill, Honeyball, Kinnock, McAvan, Marinho, Martin David
W., Moraes, O’Toole, Pérez Royo, Poignant, Skinner, Titley, Whitehead, Wynn
UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro
΄ : 188
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær,
Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux,
Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Cushnahan, Deprez, Ferrer, Grosch, Korhola, Matikainen-Kallström, Wijkman
PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De
Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,
Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti,
Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schulz, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma,
Zrihen
UEN: Crowley, Hyland, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/928

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Αποχε΄ς: 3
GUE/NGL: Schröder Ilka
NI: Claeys, Dillen
126. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 7
Υπε΄ρ: 118
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Daul, Dell’Utri, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín,
Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort,
Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez,
Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Lavarra, Marinho
UEN: Angelilli
΄ : 241
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di
Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Dell’Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover,
Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kastler, Kirkhope, Korhola,
Lechner, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Smet, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn,
Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 1
NI: Dillen
127. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 8
Υπε΄ρ: 114
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Daul, Dell’Utri, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández
Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl,
Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho, Moraes
΄ : 248
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover,
Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Korhola,
Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet, Stevenson,
Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, ThorningSchmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/930

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 1
PSE: Dehousse
128. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 9
Υπε΄ρ: 114
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Daul, Dell’Utri, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fiori,
Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, GilRobles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, GutiérrezCortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de
Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho
΄ : 250
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover,
Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope,
Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Smet,
Stevenson, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan,
Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/931
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Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 1
PSE: Dehousse
129. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 138
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul,
Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling
PSE: Marinho, O’Toole
΄ : 225
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Ferrer, Grosch, Hermange, Lamassoure, Matikainen-Kallström,
Montfort, Sacrédeus, Santer, Smet, Thyssen, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira,
Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan,
Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/932

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn

130. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 109
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer,
Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Daul, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori,
Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles GilDelgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger,
Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
΄ : 252
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover,
Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope,
Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Scallon,
Schaffner, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira,
Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan,
Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/933
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Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 1
EDD: Esclopé
131. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 12
Υπε΄ρ: 128
EDD: Belder, Blokland, van Dam
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Berend,
Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Daul, Dell’Utri, Descamps,
De Veyrac, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle,
Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish,
Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Marinho, Poignant
΄ : 224
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis,
Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Ebner, Ferrer, Grosch, Hermange, Korhola, Lamassoure,
Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Smet, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti,
Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De
Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano,
Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rothe, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez,
Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
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Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
Αποχε΄ς: 1
NI: Dell’Alba

132. Έκθεση De Keyser A5-0270/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 131
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Berend,
Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Dell’Utri,
Descamps, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani,
Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, VidalQuadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
΄ : 227
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello
Finuoli, Frahm, Herzog, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella
PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Ferrer, Grosch, Hermange, Korhola, Lamassoure, Mantovani,
Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Smet, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van
den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/935
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UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye,
Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
Αποχε΄ς: 6
EDD: Esclopé
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Dell’Alba
PSE: Dehousse
133. Έκθεση Randzio-Plath A5-0280/2004
τροπολογι΄α 9
Υπε΄ρ: 43
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di
Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Modrow, Papayannakis,
Patakis, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Dell’Utri
PSE: Dehousse, Pérez Royo
Verts/ALE: Breyer, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lucas, Rod,
Schörling, Schroedter, Voggenhuber, Wyn
΄ : 266
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De
Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Berthu, Beysen, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming,
Florenz, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Posselt, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini,
Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Carlotti,
Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dhaene, Díez
González, El Khadraoui, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna,
Paciotti, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Sörensen, Staes
Αποχε΄ς: 10
GUE/NGL: Herzog
NI: Claeys
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Lambert, Maes, Onesta, Rühle, Turmes, Wuori
134. Έκθεση Randzio-Plath A5-0280/2004
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 59
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di
Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Patakis, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Flemming
PSE: Dhaene, El Khadraoui, Hazan, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle,
Schörling, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 247
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Flesch,
Maaten, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli,
Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Beysen, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß,
Knolle, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer,
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Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, Díez González, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Haug, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes,
Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay,
Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil,
Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Marchiani, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 7
NI: Berthu, Claeys, Dillen
PPE-DE: Hortefeux
PSE: Dehousse
UEN: Crowley, Thomas-Mauro
135. Έκθεση Randzio-Plath A5-0280/2004
τροπολογι΄α 11
Υπε΄ρ: 50
EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli,
Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Sylla,
Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe
zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 260
Κατα
EDD: Belder, Blokland, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci,
Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Berthu, Beysen
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Berend, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz,
Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle,
Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
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Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de
Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay,
Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil,
Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco,
Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 11
NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter
PSE: Dhaene, El Khadraoui, Van Lancker
Verts/ALE: Isler Béguin, Jonckheer, Maes, Onesta, Rühle
136. Έκθεση Randzio-Plath A5-0280/2004
τροπολογι΄α 12
Υπε΄ρ: 54
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di
Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu
Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle,
Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 257
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Berthu, Beysen
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cushnahan, Daul, Dell’Utri, Deprez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster,
Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour,
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Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler,
Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi,
Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, El Khadraoui, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna,
Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Titley,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 2
GUE/NGL: Herzog
NI: Claeys
137. Έκθεση Randzio-Plath A5-0280/2004
τροπολογι΄α 13
Υπε΄ρ: 60
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di
Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis,
Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter
PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Van Lancker
UEN: Hyland, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 255
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær,
Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, RiisJørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis
NI: Berthu, Beysen
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend,
Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul,
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Dell’Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori,
Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà,
Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stevenson, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Carlotti,
Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Díez González, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière,
Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano,
Napolitano, Obiols i Germà, O’Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley,
Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa
Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter,
Weiler, Wiersma, Zrihen
UEN: Caullery, Crowley, Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Αποχε΄ς: 4
GUE/NGL: Herzog
NI: Claeys, Dillen
Verts/ALE: Rühle
138. B5-0194/2004  ΚΨ  Νιγηρι΄α
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 84
EDD: Belder, van Dam, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, Newton Dunn
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Chountis, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cushnahan, Daul, Descamps, Deva,
Elles, Ferrer, Flemming, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Goepel, Grossetête,
Hatzidakis, Jeggle, Karas, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Menrad,
Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Wieland, Zimmerling
PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Casaca, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez González, Gebhardt,
Gillig, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Leinen, Martínez Martínez, Medina Ortega,
Sauquillo Pérez del Arco, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis
UEN: Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Breyer, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Schörling, Sörensen
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2004)0351

Μελισσοκοµι΄α *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ ενε΄ργειες στον τοµε΄α της µελισσοκοµι΄ας (COM(2004)30  C5-0052/2004 
2004/0003(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)30) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 36 και 37 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄α κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0052/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου (A5-0232/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250,
παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
5.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
6.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5α (νε΄α)
΄ ς του α
΄ ρθρου 26α της
(5α) Στο πλαι΄σιο της µεταφορα
΄ τη µε΄λη λαµβα
΄ νουν νοµοθεοδηγι΄ας 2001/18/ΕΚ (1), τα κρα
΄ µε΄τρα για τη συνυ
΄παρξη των καλλιεργειω
΄ ν γενετικα
΄
τικα
΄ ν αφενο΄ς και των συµβατικω
΄ ν και
τροποποιηµε΄νων φυτω
΄ ν καλλιεργειω
΄ ν αφετε΄ρου· τα µε΄τρα αυτα
΄ παρε΄βιολογικω
΄χουν επι΄σης στους µελισσοκο΄µους τη δυνατο΄τητα να παρα
΄ τροπογουν µε΄λι του οποι΄ου η περιεκτικο΄τητα σε γενετικα
΄ς δεν θα υπερβαι΄νει την κατω
΄ τατη
ποιηµε΄νους οργανισµου
΄ των 0,9 % που ΄εχει ορισθει΄ για την επιση
΄µανση.
τιµη
΄ Κοινοβουλι΄ου και του
(1) Οδηγι΄α 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
Συµβουλι΄ου, της 12ης Μαρτι΄ου 2001, για τη σκο΄πιµη ελευθε΄΄ ς τροποποιηµε΄νων οργανισµω
΄ ν στο περιβα
΄ λλον
ρωση γενετικω
΄ ργηση της οδηγι΄ας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
και την κατα
΄θηκε τελευται΄α
(ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1), ΄οπως τροποποιη
απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 (ΕΕ L 268 της
18.10.2003, σ. 24).
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5β (νε΄α)
΄ του µελιου
΄ στην Κοινο΄τητα εξακολουθει΄ να
(5β) Η αγορα
΄ σταση ανισορροπι΄ας µεταξυ
΄ της προσφοβρι΄σκεται σε κατα
΄ς και της ζη
΄τησης και το ποσοστο
΄ εφοδιασµου
΄ µειω
΄ θηκε
ρα
΄τερο κατα
΄ τα τελευται΄α τρι΄α ΄ετη. Κατα
΄
ακο΄µη περισσο
΄ του µελιου
΄ στην Ευρωπαϊκη
΄ Ένωση εξαρσυνε΄πεια, η τιµη
΄ται α
΄µεσα απο΄ την τιµη
΄ της παγκο΄σµιας αγορα
΄ς που
τα
΄ς.
ει΄ναι επι΄σης ασταθη
Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5γ (νε΄α)
(5γ) Το µε΄λι αποτελει΄ γεωργικο΄ προϊο΄ν ποιο΄τητος και
΄ νια προϊο΄ντα που απαεξακολουθει΄ να ει΄ναι ΄ενα απο΄ τα σπα
΄νται στο Παρα
΄ ρτηµα Ι της Συνθη
΄κης για την ΄δρυση
ριθµου
ι
΄ς Κοινο΄τητας και τα οποι΄α δεν αποτελου
΄ν
της Ευρωπαϊκη
΄τε πλη
΄ρους κανονιστικου
΄ πλαισι΄ου και α
΄µεαντικει΄µενο ου
΄ς Γεωργικη
΄ς Πολιτισης ενι΄σχυσης στους κο΄λπους της Κοινη
΄ς, ου
΄τε επαρκου
΄ς διαφοροποι΄ησης ΄εναντι των εισαγοµε΄κη
΄ ν.
νων µελιω
Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5δ (νε΄α)
΄
(5δ) ∆εδοµε΄νου ΄οτι οι υπο΄ ΄ενταξη στην Ευρωπαϊκη
΄ ρες ΄εχουν σηµαντικη
΄ µελισσοκοµικη
΄ παρα
΄ δοση
Ένωση χω
΄ ν παρα
΄γουν σηµαντικε΄ς ποσο
΄τηκαι ΄οτι ορισµε΄νες εξ αυτω
΄, θα πρε΄πει να ληφθου
΄ν υπο΄ψη κατα
΄ την εφαρτες µελιου
΄ του παρο΄ντος κανονισµου
΄, κυρι΄ως ΄οσον αφορα
΄ τη
µογη
΄ του απο΄ τον προϋπολογισµο
΄.
χρηµατοδο΄τηση
Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6
(6) Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την επε΄κταση της βαρρο΄ας κατα΄ τα
τελευται΄α χρο΄νια σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη και τις δυσχε΄ρειες που
΄ γεται η ασθε΄νεια αυτη
΄ στην παραγωγη΄ µελιου΄, πρε΄πει
συνεπα
να αναληφθει΄ ενε΄ργεια σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο γιατι΄ ει΄ναι ασθε΄νεια η
οποι΄α δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να εξαλειφθει΄ πλη΄ρως και συνιστα΄ται η
καταπολε΄µηση µε επιτρεπο΄µενα προϊο΄ντα.

(6) Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την επε΄κταση της βαρρο΄ας κατα΄ τα
΄ σεις της
τελευται΄α χρο΄νια σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη και τις επιπτω
΄ς στην παραγωγη΄ µελιου΄, πρε΄πει να αναληφθει΄
ασθε΄νειας αυτη
ενε΄ργεια σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο γιατι΄ ει΄ναι ασθε΄νεια η οποι΄α δεν
ει΄ναι δυνατο΄ν να εξαλειφθει΄ πλη΄ρως και συνιστα΄ται η καταπολε΄µηση µε επιτρεπο΄µενα προϊο΄ντα.

Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6α (νε΄α)
΄ψη αφενο΄ς το ψη
΄φισµα του Ευρωπαϊκου
΄
(6α) Έχοντας υπο
΄ µε τις
Κοινοβουλι΄ου της 9ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα
΄ µελισσοκοδυσχε΄ρειες που αντιµετωπι΄ζει η ευρωπαϊκη
΄µως τις εξαιρετικε΄ς απω
΄µι΄α (1), το οποι΄ο αναγνωρι΄ζει επιση
΄ ν κεφαλαι΄ων εδω
΄ και πολλα
΄ χρο΄νια,
λειες µελισσοκοµικω
αφετε΄ρου δε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1398/2003 (2) ο
΄ει τις εισαγωγε΄ς σµηνω
΄ ν απο΄ µε΄λισσες,
οποι΄ος απαγορευ
΄ ς και τη σηµερινη΄ ανεπα
΄ ρκεια των µονα
΄ δων παραγωκαθω
΄ς βιολογικου
΄ υλικου
΄, επιβα
΄ λλεται η θε΄σπιση µε΄τρων στη
΄γη
΄σταση και την ανα
΄ πτυξη του κοινοτιριξης για την ανασυ
΄ µελισσοκοµικου
΄ κεφαλαι΄ου.
κου
(1) P5_TA(2003)0430.
(2) EE L 198 της 6.8.2003, σ. 3.
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Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6β (νε΄α)
΄ διαδραµατι΄ζουν
(6β) Οι ΄ελεγχοι ποιο΄τητας του µελιου
΄ η βελουσιαστικο΄ ρο΄λο προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη
΄ς και της δια
΄θεσης του µελιου
΄ αφενο΄ς,
τι΄ωση της παραγωγη
΄ θεση στην αγορα
΄ µελιω
΄ν
αφετε΄ρου δε να αποφευχθει΄ η δια
΄ ποιοτικα
΄ κριτη΄που δεν ανταποκρι΄νονται στα ευρωπαϊκα
ρια που ορι΄ζει κυρι΄ως η οδηγι΄α 2001/110/ΕΚ του Συµβου΄ς ∆εκεµβρι΄ου 2001, σχετικα
΄ µε το µε΄λι (1). Οι
λι΄ου, της 20η
΄ελεγχοι αυτοι΄ επιτρε΄πουν τη σταθεροποι΄ηση της αγορα
΄ς
΄ ν.
και των τιµω
(1) ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.

Τροπολογι΄α 8
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7
(7) Με τις συνθη΄κες αυτε΄ς και προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η παραγωγη΄ και η εµπορι΄α των προϊο΄ντων της µελισσοκοµι΄ας στην Κοινο΄τητα, πρε΄πει να καθοριστου΄ν εθνικα΄ προγρα΄µµατα κα΄θε τρι΄α χρο΄νια
΄θειας,
τα οποι΄α θα περιλαµβα΄νουν ενε΄ργειες τεχνικη΄ς βοη
΄ της νοµαδικαταπολε΄µησης της βαρρο΄ας, εξορθολογισµου
΄ς µελισσοκοµι΄ας, διαχει΄ρισης της ανασυ
΄στασης του κοικη
΄ µελισσοκοµικου
΄ κεφαλαι΄ου και συνεργασι΄α σε
νοτικου
΄ προγρα
΄ µµατα σε θε΄µατα της µελισσοκοµι΄ας
ερευνητικα
και των προϊο΄ντων της.

(7) Με τις συνθη΄κες αυτε΄ς και προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η παραγωγη΄ και η εµπορι΄α των προϊο΄ντων της µελισσοκοµι΄ας στην Κοινο΄τητα, πρε΄πει να καθοριστου΄ν εθνικα΄ προγρα΄µµατα κα΄θε τρι΄α χρο΄νια,
΄σια βα
΄ ση, τα οποι΄α θα περιλαµβα΄νουν:
αναθεωρη΄σιµα σε ετη

΄θεια προς τους µελισσοκο΄µους και τις οµα
΄α) τεχνικη΄ βοη
δες µελισσοκο΄µων·
β) καταπολε΄µηση της βαρρο΄ας και των παρεπο΄µενων επι΄ σεω
΄ ν της·
πτω
΄ της εποχιακη
΄ς µετακι΄νησης·
γ) εξορθολογισµο
΄ριξης για την ανασυ
΄σταση και την ανα
΄πτυξη
δ) µε΄τρα στη
΄ µελισσοκοµικου
΄ κεφαλαι΄ου·
του κοινοτικου
ε)

΄ς στην υλοσυνεργασι΄α µε ειδικευµε΄νους οργανισµου
΄ των εφαρµοσµε΄νης ΄ερευνας στον
ποι΄ηση προγραµµα
τοµε΄α της βελτι΄ωσης του κεφαλαι΄ου και της ποιο΄τητας
΄ και των µελισσοκοµικω
΄ ν προϊο΄ντων·
του µελιου

΄ριξης των εργαστηρι΄ων αναλυ
΄σεων για το
στ) µε΄τρα στη
µε΄λι·
ζ)

΄ θε α
΄ λλο µε΄τρο ικανο΄ να συµβα
΄ λει στη βελτι΄ωση της
κα
΄ς και της εµπορι΄ας του µελιου
΄ και των µελισπαραγωγη
΄ ν προϊο΄ντων.
σοκοµικω

Τροπολογι΄α 9
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8
(8) Για να συµπληρωθου΄ν τα στατιστικα΄ στοιχει΄α του τοµε΄α της
µελισσοκοµι΄ας, πρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη να εκπονη΄σουν µελε΄τη για τη
δια΄ρθρωση του τοµε΄α το΄σο σε επι΄πεδο παραγωγη΄ς ο΄σο και επι΄πεδο
΄ σεως των τιµω΄ν.
εµπορι΄ας και διαµορφω

(8) Για να συµπληρωθου΄ν τα στατιστικα΄ στοιχει΄α του τοµε΄α της
΄
µελισσοκοµι΄ας, πρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη να εκπονη΄σουν λεπτοµερη
µελε΄τη για τη δια΄ρθρωση του τοµε΄α το΄σο σε επι΄πεδο παραγωγη΄ς
΄ σεως των τιµω΄ν.
ο΄σο και επι΄πεδο εµπορι΄ας και διαµορφω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 10
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο
Για το σκοπο΄ αυτο΄, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να συντα΄ξει ΄ενα
εθνικο΄ προ΄γραµµα για περι΄οδο τριω΄ν ετω΄ν, εφεξη΄ς ονοµαζο΄µενο
«µελισσοκοµικο΄ προ΄γραµµα».

Για το σκοπο΄ αυτο΄, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος οφει΄λει να συντα΄ξει ΄ενα
εθνικο΄ προ΄γραµµα για περι΄οδο τριω΄ν ετω΄ν, αναθεωρη΄σιµο σε
΄σια βα
΄ση, εφεξη΄ς ονοµαζο΄µενο «µελισσοκοµικο΄ προ΄γραµµα».
ετη

Τροπολογι΄α 11
Άρθρο 2, πρω΄το εδα΄φιο
Οι ενε΄ργειες που µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στο µελισσοκοµικο΄
προ΄γραµµα ει΄ναι οι εξη΄ς:

Οι ενε΄ργειες που µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν στο µελισσοκοµικο΄
προ΄γραµµα ει΄ναι οι εξη΄ς:

α)

τεχνικη΄ βοη΄θεια προς τους µελισσοκο΄µους και τις οµα΄δες
µελισσοκο΄µων,

α)

τεχνικη΄ βοη΄θεια προς τους µελισσοκο΄µους και τις οµα΄δες
µελισσοκο΄µων,

β)

καταπολε΄µησης της βαρρο΄ας,

β)

καταπολε΄µησης της βαρρο΄ας και των παρεπο΄µενων επι΄ σεω
΄ ν της,
πτω

γ)

εξορθολογισµο΄ς της οµαδικη΄ς µελισσοκοµι΄ας,

γ)

εξορθολογισµο΄ς της εποχιακη΄ς µετακι΄νησης,

δ)

µε΄τρα στη΄ριξης για την ανασυ΄σταση του κοινοτικου΄ µελισσοκοµικου΄ κεφαλαι΄ου,

δ)

΄ πτυξη του
µε΄τρα στη΄ριξης για την ανασυ΄σταση και την ανα
κοινοτικου΄ µελισσοκοµικου΄ κεφαλαι΄ου,

ε)

συνεργασι΄α µε ειδικευµε΄νους οργανισµου΄ς στην υλοποι΄ηση
προγραµµα΄των εφαρµοσµε΄νης ΄ερευνας στον τοµε΄α της µελισσοκοµι΄ας και των προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τη
µελισσοκοµι΄α.

ε)

συνεργασι΄α µε ειδικευµε΄νους οργανισµου΄ς στην υλοποι΄ηση
προγραµµα΄των εφαρµοσµε΄νης ΄ερευνας στον τοµε΄α της βελ΄
τι΄ωσης του κεφαλαι΄ου και της ποιο΄τητας του µελιου
΄ ν προϊο΄ντων,
και των µελισσοκοµικω

΄ριξης των εργαστηρι΄ων αναλυ
΄σεων για το
εα) µε΄τρα στη
µε΄λι,
΄ λλο µε΄τρο ικανο΄ να συµβα
΄ λει στη βελτι΄ωση της
΄ θε α
εβ) κα
΄ς και της εµπορι΄ας του µελιου
΄ και των µελισπαραγωγη
΄ ν προϊο΄ντων.
σοκοµικω

Τροπολογι΄α 12
Άρθρο 3
Για να µπορε΄σουν να επωφεληθου΄ν της συγχρηµατοδο΄τησης που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 2, τα κρα΄τη µε΄λη εκπο΄ν µελε΄τη για τη δια΄ρθρωση του τοµε΄α της µελισσοκοµι΄ας στα
νου
αντι΄στοιχα εδα΄φη τους το΄σο σε επι΄πεδο παραγωγη΄ς ο΄σο και σε
΄ νεται µε το µελισσοκοεπι΄πεδο εµπορι΄ας. Η µελε΄τη αυτη΄ ανακοινω
µικο΄ προ΄γραµµα.

Για να µπορε΄σουν να επωφεληθου΄ν της συγχρηµατοδο΄τησης που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 2, τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄΄σουν λεπτοµερη
΄ µελε΄τη για τη δια΄ρθρωση του
λουν να εκπονη
τοµε΄α της µελισσοκοµι΄ας στα αντι΄στοιχα εδα΄φη τους το΄σο σε επι΄πεδο παραγωγη΄ς ο΄σο και σε επι΄πεδο εµπορι΄ας. Η µελε΄τη αυτη΄ ανα΄ νεται µε το µελισσοκοµικο΄ προ΄γραµµα.
κοινω

Τροπολογι΄α 13
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 2
2.
Η Κοινο΄τητα συµµετε΄χει στη χρηµατοδο΄τηση των µελισσοκο΄ ν προγραµµα΄των µε΄χρι ποσοστου΄ 50 % των δαπανω
΄ ν που αναµικω
λαµβα΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη.

2. Η Κοινο΄τητα συµµετε΄χει στη χρηµατοδο΄τηση των µελισσοκο΄ ν προγραµµα΄των µε΄χρι ποσοστου΄ 75 % των δαπανω
΄ ν που αναµικω
λαµβα΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη.
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P5_TA(2004)0352

΄ ν για τις Θεωρη΄σεις (VIS) *
∆ηµιουργι΄α του Συστη΄µατος Πληροφοριω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς που αφορα΄
΄ ν για τις θεωτην ΄εγκριση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη δηµιουργι΄α του συστη΄µατος πληροφοριω
ρη΄σεις (VIS) (COM(2004)99  C5-0098/2004  2004/0029(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)99) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 66 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0098/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο για την ενσωµα΄τωση του κεκτηµε΄νου του Σε΄νγκεν στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
΄ ν (A5-0262/2004),
τερικω΄ν Υποθε΄σεων και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
1.

απορρι΄πτει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.

καλει΄ την Επιτροπη΄ να αποσυ΄ρει την προ΄ταση΄ της και να υποβα΄λει νε΄α προ΄ταση·

3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0353

΄ ην Ευρωβουλευτου΄
Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς ασυλι΄ας του Umberto Bossi, πρω
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την αι΄τηση του Umberto Bossi για την υπερα΄σπιση
της κοινοβουλευτικη΄ς ασυλι΄ας και των προνοµι΄ων του (2003/2171(ΙΜΜ))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την γνωστοποιηθει΄σα στην Ολοµε΄λεια την 12η Μαι΅ου 2003 αι΄τηση που υπε΄βαλε ο Umberto
Bossi για την υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας σε σχε΄ση µε διαδικασι΄α που εκκρµει΄ ενω΄πιον του
δικαστηρι΄ου της Μπρε΄σια,
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των της
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 9 του Πρωτοκο΄λλου Προνοµι΄ων και Ασυλιω
΄ ς και το α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 2, της Πρα΄ξης της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 1976 για τη
8ης Απριλι΄ου 1965 καθω
΄ ν µε α΄µεση και καθολικη΄ ψηφοφορι΄α προς ανα΄δειξη των βουλευτω
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄
διεξαγωγη΄ εκλογω
Κοινοβουλι΄ου,
΄ ν Κοινοτη΄των της 12ης Μαι΅ου 1964 και της
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
10ης Ιουλι΄ου 1986 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6 και 6α του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0281/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Κοινοτη΄των στην υπο΄θεση 101/63, Wagner κατα΄ Fohrmann και Krier,
(1) Αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
(Συλλογη΄, ειδικη΄ ΄εκδοση, το΄µος 1954-1964, σ. 1089), και στην υπο΄θεση 149/85 Wybot κατα΄ Faure (Συλλογη΄ 1986,
σ. 2391).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/946

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Α. επισηµαι΄νοντας ο΄τι ο Umberto Bossi εκλε΄χθηκε στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο κατα΄ την πε΄µπτη α΄µεση εκλογη΄
στις 13 Ιουνι΄ου 1999 και ο΄τι η εντολη΄ του εξετα΄στηκε απο΄ το Κοινοβου΄λιο στις 15 ∆εκεµβρι΄ου 1999 (1)
΄ ς και το γεγονο΄ς ο΄τι η εντολη΄ του ΄εληξε στις 10 Ιουνι΄ου 2001,
καθω
Β.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι βουλευτε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου δεν επιτρε΄πεται να υπο΄κεινται σε ΄ερευνα, κρα΄τηση η΄ δι΄ωξη για γνω΄µη η΄ ψη΄φο δοθει΄σα κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους (2),

Γ.

τονι΄ζοντας ο΄τι η απαγο΄ρευση της δικαστικη΄ς δι΄ωξης συνεπα΄γεται και την απαγο΄ρευση δι΄ωξης µε΄λους του
΄ κεται αντι΄Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στο πλαι΄σιο του αστικου΄ δικαι΄ου εφο΄σον µε τον τρο΄πο αυτο΄ επιδιω
στοιχη ποινη΄,

∆.

τονι΄ζοντας ο΄τι οι βουλευτε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου φε΄ρουν ευθυ΄νη για τη συµµετοχη΄ σε πολιτικε΄ς
΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ µπορει΄ δικαι΄ως να υποστηριχθει΄ ο΄τι µε τη δηµοσι΄ευση α΄ρθρων στις εφηµεεκδηλω
΄ ς το κοινοβουλευτικο΄ τους ΄εργο,
ρι΄δες για αµφιλεγο΄µενα θε΄µατα ασκου΄ν απλω

1.
αποφασι΄ζει, ο΄σον αφορα΄ την εν λο΄γω διαδικασι΄α, να υπερασπιστει΄ την ασυλι΄α και τα προνο΄µια του τε΄ως
βουλευτη΄ του Umberto Bossi·
2.
προτει΄νει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 του αναφερθε΄ντος Πρωτοκο΄λλου και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις διαδικα΄ σει ο΄τι η επι΄µαχη διαδικασι΄α δεν επιτρε΄πεται να συνεχιστει΄·
σι΄ες του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους, να δηλω
΄ ς, το ∆ικαστη΄ριο να συνα΄γει τα ανα΄λογα συµπερα΄σµατα·
καλει΄, συνεπω
3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει αυτη΄ν την απο΄φαση και την ΄εκθεση της επιτροπη΄ς αµελλητι΄ στο
δικαστη΄ριο της Μπρε΄σια.
(1) Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της για τον ΄ελεγχο των εντολω΄ν της 5ης α΄µεσης εκλογη΄ς για το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο απο΄ τις 10 ΄εως τις 13 Ιουνι΄ου 1999 (ΕΕ C 296 της 18.10.2000, σ. 93).
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των.
(2) Άρθρο 9 του Πρωτοκο΄λλου Προνοµι΄ων και Ασυλιω

P5_TA(2004)0354

΄ ην Ευρωβουλευτου΄
Υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς ασυλι΄ας του Umberto Bossi, πρω
΄
(2ο αιτηµα)
Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την αι΄τηση του Umberto Bossi για την υπερα΄σπιση
της κοινοβουλευτικη΄ς ασυλι΄ας και των προνοµι΄ων του (2003/2172(ΙΜΜ))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την γνωστοποιηθει΄σα στην Ολοµε΄λεια την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2003 αι΄τηση που υπε΄βαλε ο
Umberto Bossi για την υπερα΄σπιση της βουλευτικη΄ς του ασυλι΄ας σε σχε΄ση µε διαδικασι΄α που εκκρεµει΄
ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου της Μπρε΄σια,
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των της
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 9 του Πρωτοκο΄λλου Προνοµι΄ων και Ασυλιω
΄ ς και το α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 2, της Πρα΄ξης της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 1976 για τη
8ης Απριλι΄ου 1965 καθω
΄ ν µε α΄µεση και καθολικη΄ ψηφοφορι΄α προς ανα΄δειξη των βουλευτω
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄
διεξαγωγη΄ εκλογω
Κοινοβουλι΄ου,
΄ ν Κοινοτη΄των της 12ης Μαι΅ου 1964 και της
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
10ης Ιουλι΄ου 1986 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6 και 6α του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0282/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Κοινοτη΄των στην υπο΄θεση 101/63, Wagner κατα΄ Fohrmann και Krier,
(1) Αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
(Συλλογη΄, ειδικη΄ ΄εκδοση, το΄µος 1954-1964, σ. 1089), και στην υπο΄θεση 149/85, Wybot κατα΄ Faure (Συλλογη΄ 1986,
σ. 2391).

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/947
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

Α. επισηµαι΄νοντας ο΄τι ο Umberto Bossi εκλε΄χθηκε στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο κατα΄ την πε΄µπτη α΄µεση εκλογη΄
στις 13 Ιουνι΄ου 1999 και ο΄τι η εντολη΄ του εξετα΄στηκε απο΄ το Κοινοβου΄λιο στις 15 ∆εκεµβρι΄ου 1999 (1)
΄ ς και το γεγονο΄ς ο΄τι η εντολη΄ του ΄εληξε στις 10 Ιουνι΄ου 2001,
καθω
Β.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι βουλευτε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου δεν επιτρε΄πεται να υπο΄κεινται σε ΄ερευνα, κρα΄τηση η΄ δι΄ωξη για γνω΄µη η΄ ψη΄φο δοθει΄σα κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους (2),

Γ.

τονι΄ζοντας ο΄τι η απαγο΄ρευση της δικαστικη΄ς δι΄ωξης συνεπα΄γεται και την απαγο΄ρευση δι΄ωξης µε΄λους του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στο πλαι΄σιο του αστικου΄ δικαι΄ου,

∆.

τονι΄ζοντας ο΄τι οι βουλευτε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου φε΄ρουν ευθυ΄νη για τη συµµετοχη΄ σε πολιτικε΄ς
΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ µπορει΄ δικαι΄ως να υποστηριχθει΄ ο΄τι µε τη δηµοσι΄ευση α΄ρθρων στις εφηµεεκδηλω
΄ ς το κοινοβουλευτικο΄ τους ΄εργο,
ρι΄δες για αµφιλεγο΄µενα θε΄µατα ασκου΄ν απλω

1.
αποφασι΄ζει ο΄τι δεν ει΄ναι σκο΄πιµο να λα΄βει µε΄τρα, ο΄σον αφορα΄ την εν λο΄γω διαδικασι΄α, προκειµε΄νου να
΄ ν θε΄µατα που αφορου΄ν στην πολιτικη΄ δραστηριο΄τητα του τε΄ως βουλευτη΄
εγει΄ρει ενω΄πιον των ιταλικω΄ν αρχω
Umberto Bossi·
2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει αυτη΄ν την απο΄φαση και την ΄εκθεση της επιτροπη΄ς αµελλητι΄ στον
τε΄ως βουλευτη΄ Umberto Bossi.
(1) Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για τον ΄ελεγχο των εντολω΄ν της 5ης α΄µεσης εκλογη΄ς για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο απο΄ τις 10 ΄εως τις 13 Ιουνι΄ου 1999 (ΕΕ C 296 της 18.10.2000, σ. 93).
΄ ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.
(2) Άρθρο 9 του Πρωτοκο΄λλου Προνοµι΄ων και Ασυλιω

P5_TA(2004)0355

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***ΙΙΙ
Ανα΄πτυξη των κοινοτικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροπο΄ ν σιδηροδρο΄µων
ποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου για την ανα΄πτυξη των κοινοτικω
(PE-CONS 3641/2004  C5-0156/2004  2002/0025(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (PE-CONS 3641/2004 
C5-0156/2004),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)25) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (3) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (4),
# ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)719  C5-0589/2003) (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0242/2004),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 38 Ε της 12.2.2004, σ. 89.
ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 1.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 23.10.2003, P5_TA(2003)0453.
ΕΕ C 270 Ε της 11.11.2003, σ. 1.
∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/948

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

1.

εγκρι΄νει το κοινο΄ σχε΄διο·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0356

΄ ν σιδηροδρο΄µων ***ΙΙΙ
Ασφα΄λεια των κοινοτικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την ασφα΄΄ ν σιδηροδρο΄µων, η οποι΄α τροποποιει΄ τη οδηγι΄α 95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
λεια των κοινοτικω
τις α΄δειες σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και την οδηγι΄α 2001/14/ΕΚ σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ της
΄ ν υποδοµω
΄ ν και τις χρεω
΄ σεις για τη χρη΄ση σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς
χωρητικο΄τητας των σιδηροδροµικω
΄ ς και µε την πιστοποι΄ηση ασφα΄λειας (οδηγι΄α για την ασφα΄λεια των σιδηροδρο΄µων) (PE-CONS
καθω
3638/2004  C5-0153/2004  2002/0022(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (PE-CONS 3638/2004 
C5-0153/2004),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)21) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (3) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (4),
# ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)719  C5-0586/2003) (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0245/2004),
1.

εγκρι΄νει το κοινο΄ σχε΄διο·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 38 Ε της 12.2.2004, σ. 92.
ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 332.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 23.10.2003, P5_TA(2003)0454.
ΕΕ C 270 Ε της 11.11.2003, σ. 25.
∆εν δηµοσιευ΄θηκε ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 104 E/949
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

P5_TA(2004)0357

∆ιαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος ***ΙΙΙ
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/48/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄
σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος µεγα΄λης ταχυ΄τητας και της οδηγι΄ας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικο΄τητα του διευρωπαϊκου΄ συµβατικου΄ σιδηροδροµικου΄ συστη΄µατος (PE-CONS 3639/2004  C5-0154/2004  2002/0023(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (PE-CONS 3639/2004 
C5-0154/2004),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)22) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (3) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)719  C5-0587/2003) (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0243/2004),
1.

εγκρι΄νει το κοινο΄ σχε΄διο·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 38 Ε της 12.2.2004, σ. 119.
ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 312.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 23.10.2003, P5_TA(2003)0455.
ΕΕ C 270 Ε της 11.11.2003, σ. 7.
∆εν δηµοσιευ΄θηκε ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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P5_TA(2004)0358

Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων ***ΙΙΙ
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη
συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Σιδηροδρο΄µων (κανονισµο΄ς για τον Οργανισµο΄) (PE-CONS
3640/2004  C5-0155/2004  2002/0024(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς και τη σχετικη΄ δη΄λωση της
Επιτροπη΄ς (PE-CONS 3640/2004  C5-0155/2004),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2002)23) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (3) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)719  C5-0588/2003) (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0244/2004),
1.

εγκρι΄νει το κοινο΄ σχε΄διο και υπενθυµι΄ζει τη σχετικη΄ δη΄λωση της Επιτροπη΄ς·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της, απο΄ κοινου΄ µε
τη σχετικη΄ δη΄λωση της Επιτροπη΄ς, στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 38 E της 12.2.2004, σ. 135.
ΕΕ C 126 E της 28.5.2002, σ. 323.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 23.10.2003, P5_TA(2003)0456.
ΕΕ C 270 E της 11.11.2003, σ. 48.
∆εν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2004)0359

∆ιορθωτικο΄ς προϋπολογισµο΄ς αριθ. 6/2004
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6 της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004 (8539/2004 ! C5-0167/2004  2004/2026(BUD))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272 της Συνθη΄κης ΕΚ και το α΄ρθρο 177 της Συνθη΄κης Ευρατο΄µ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002,
σχετικα΄ µε τον ∆ηµοσιονοµικο΄ Κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των (1), συγκεκριµε΄να τα α΄ρθρα του 37 και 38,
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

30.4.2004

30.4.2004
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004, ο΄πως
εγκρι΄θηκε οριστικω΄ς στις 18 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002, περι΄
΄ ν οργανισµω
΄ ν που ει΄ναι επιφορτισµε΄νοι µε ορισµε΄να καθη΄κοντα
θεσπι΄σεως του καταστατικου΄ των εκτελεστικω
σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
26ης Ιουνι΄ου 2003, για τη θε΄σπιση πολυετου΄ς προγρα΄µµατος δρα΄σης στον τοµε΄α της ενε΄ργειας: «Ευφυη΄ς
΄ πη» (2003-2006) (4),
ενε΄ργεια  Ευρω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το προσχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6 της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004, το οποι΄ο υπε΄βαλε η Επιτροπη΄ στις 17 Μαρτι΄ου 2004 (SEC(2004)321),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6 της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2004, το οποι΄ο κατη΄ρτισε το Συµβου΄λιο την 21η Απριλι΄ου 2004 (8539/2004  C5-0167/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 92 και το Παρα΄ρτηµα IV του Κανονισµου΄ του,
΄ ν (Α5-0259/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι σκοπο΄ς του διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ ει΄ναι να δηµιουργηθει΄ νε΄α γραµµη΄ του
προϋπολογισµου΄ 06 01 04 30 «Εκτελεστικο΄ς οργανισµο΄ς για ευφυη΄ ενε΄ργεια»,
Β.

΄ σεις απο΄ α΄λλες γραµµε΄ς για το πολυετε΄ς προ΄λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α αυτη΄ γραµµη΄ θα λα΄βει πιστω
΄ πη»,
γραµµα δρα΄σης στον τοµε΄α της ενε΄ργειας «Ευφυη΄ς Ενε΄ργεια  Ευρω

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο οργανισµο΄ς αναµε΄νεται να αρχι΄σει να λειτουργει΄ τον Μα΄ιο 2004,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η επιχορη΄γηση του οργανισµου΄ για το 2004 υπολογι΄ζεται ο΄τι ανε΄ρχεται σε
2 770 000 ευρω΄,

΄ νει το Κοινοβου΄λιο εκ των προτε΄ρων για τη συ΄σταση
1.
επιδοκιµα΄ζει τη δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς να ενηµερω
οιουδη΄ποτε εκτελεστικου΄ οργανισµου΄·
2.
εγκρι΄νει τον Κω΄δικα ∆εοντολογι΄ας για τη συ΄σταση εκτελεστικου΄ οργανισµου΄ ο΄πως εγκρι΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ στην επιστολη΄ της µε ηµεροµηνι΄α 20 Απριλι΄ου 2004 και ο΄πως επισυνα΄πτεται στο παρο΄ν ψη΄φισµα·
3.

εγκρι΄νει το σχε΄διο διορθωτικου΄ προϋπολογισµου΄ αριθ. 6/2004 χωρι΄ς τροποποιη΄σεις·

4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα απο΄ κοινου΄ µε το παρα΄ρτηµα στο Συµβου΄λιο
΄ ς και στα λοιπα΄ ενδιαφερο΄µενα θεσµικα΄ ο΄ργανα.
και την Επιτροπη΄, καθω
(1) ΕΕ L 53 της 23.2.2004.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της
14.6.2003, σ. 25).
(3) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 6, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλι΄ου, της
΄ ν που ει΄ναι επιφορτισµε΄νοι
19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002, περι΄ θεσπι΄σεως του καταστατικου΄ των εκτελεστικω΄ν οργανισµω
µε ορισµε΄να καθη΄κοντα σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των (1) και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 54,
παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, για
τη θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοι΄ νει την προ΄θεση΄ της να συστη΄σει εκτελεστικο΄ οργανισµο΄ στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση
νοτη΄των (2), η Επιτροπη΄ δηλω
της προ΄τασης για νοµοθετικη΄ πρα΄ξη του ΄διου
ι
του προγρα΄µµατος.
(1) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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2.
Η Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει για τη συ΄σταση εκτελεστικου΄ οργανισµου΄ βα΄σει αξιολο΄γησης των κριτηρι΄ων του
α΄ρθρου 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 58/2003.
΄ νεται για τα αποτελε΄σµατα της αξιολο΄γησης αυτη΄ς και για
3.
Η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ ενηµερω
το κο΄στος της συ΄στασης του οργανισµου΄ τουλα΄χιστον ΄εξι εβδοµα΄δες προτου΄ η Επιτροπη΄ λα΄βει την τελικη΄ απο΄΄ ς αιτιολογηµε΄νων αµφοβολιω
΄ ν που προκυ΄πτουν κατα΄ τη συγφαση για τη συ΄σταση΄ του. Στην περι΄πτωση επαρκω
κεκριµε΄νη περι΄οδο απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ σε ο΄,τι αφορα΄ τη συ΄σταση του οργανισµου΄, η
Επιτροπη΄ επανεξετα΄ζει την προ΄ταση΄ της.
΄ νει την αρµο΄δια για τον προϋπο4.
Όταν η Επιτροπη΄ προβλε΄πει την ΄δρυση
ι
εκτελεστικου΄ οργανισµου΄, ενηµερω
λογισµο΄ αρχη΄, στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄, και τηρουµε΄νης της αρχη΄ς της διαφα΄νειας.
Πρε΄πει να υπα΄ρχει ειδικο΄ δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο για τον εκτελεστικο΄ οργανισµο΄. Το δελτι΄ο πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
ποσοτικα΄ στοιχει΄α στα οποι΄α η Επιτροπη΄ αιτιολογει΄ γιατι΄ θεωρει΄ σκο΄πιµο να συσταθει΄ ο οργανισµο΄ς για να την
επικουρη΄σει κατα΄ την εκτε΄λεση του σχετικου΄ προγρα΄µµατος. Αναφε΄ρει ιδι΄ως:
α.

΄ σεων, καθω
΄ς
τους απαιτου΄µενους πο΄ρους για τη λειτουργι΄α του εκτελεστικου΄ οργανισµου΄, σε επι΄πεδο πιστω
και σε επι΄πεδο θε΄σεων απασχο΄λησης·

β.

τις αποσπα΄σεις υπαλλη΄λων στον εκτελεστικο΄ οργανισµο΄ τις οποι΄ες προβλε΄πει η Επιτροπη΄·

γ.

΄ ν της Επιτροπη΄ς
τους διοικητικου΄ς πο΄ρους που αποδεσµευ΄ονται µε τη µεταφορα΄ καθηκο΄ντων των υπηρεσιω
΄ ν πο΄ρων·
προς τον εκτελεστικο΄ οργανισµο΄, και την εκ νε΄ου χορη΄γηση των αποδεσµευθε΄ντων διοικητικω

δ.

την επακο΄λουθη αναδια΄ταξη εντο΄ς του οργανογρα΄µµατος της Επιτροπη΄ς περιλαµβανοµε΄νου του αριθµου΄ των
΄ ν θε΄σεων·
κενω

ε.

΄ν
τον αντι΄κτυπο της δηµιουργι΄ας του οργανισµου΄, δυνα΄µει των κατηγοριω΄ν 3, [4] και 5 των δηµοσιονοµικω
προοπτικω΄ν·

΄ ν καθηκο΄ντων σε εκτελεστικο΄ οργανισµο΄ σε σχε΄ση µε την α΄µεση
στ. τα πλεονεκτη΄µατα της ανα΄θεσης εκτελεστικω
διαχει΄ριση απο΄ τις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς·
ζ.

το σχε΄διο πι΄νακα προσωπικου΄ ανα΄ βαθµο΄ και κατηγορι΄α·

η.

το µε΄ρος του προγρα΄µµατος το οποι΄ο διαχειρι΄ζονται οι υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς και το µε΄ρος που ανατι΄θεται σε εκτελεστικο΄ οργανισµο΄·

΄ ν και δαπα5.
Το συνολικο΄ διοικητικο΄ κο΄στος του προγρα΄µµατος περιλαµβανοµε΄νων των εσωτερικω΄ν δαπανω
νω΄ν διαχει΄ρισης του εκτελεστικου΄ οργανισµου΄ (κεφα΄λαιο 01) πρε΄πει να εξετα΄ζεται κατα΄ περι΄πτωση και κατ’ αναλογι΄α προς τα καθη΄κοντα που προβλε΄πονται στο σχετικο΄ προ΄γραµµα.
6.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει, στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄, την ετη΄σια επιχορη΄γηση για τον
προϋπολογισµο΄ λειτουργι΄ας του εκτελεστικου΄ οργανισµου΄. Η επιχορη΄γηση εγγρα΄φεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Η θε΄ση στον προϋπολογισµο΄ µπορει΄ να συνοδευ΄εται απο΄ παρατηρη΄σεις ο΄πως ανα΄ σεων,
φορε΄ς της βασικη΄ς πρα΄ξης και ο΄λες τις επεξηγη΄σεις σχετικα΄ µε τη φυ΄ση και τον προορισµο΄ των πιστω
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 29 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπη΄ς, της 23ης ∆εκεµβρι΄ου
2002, για τη θε΄σπιση των κανο΄νων εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (EK, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη θε΄σπιση του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των
΄ ν Κοινοτη΄των (1). Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12, παρα΄γραφος 1, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 58/2003, ο
Ευρωπαϊκω
πι΄νακας προσωπικου΄ του εκτελεστικου΄ οργανισµου΄ κατα΄ το σχετικο΄ οικονοµικο΄ ΄ετος εγκρι΄νεται απο΄ την αρµο΄δια
για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ και δηµοσιευ΄εται ως παρα΄ρτηµα στο τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
7.
Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει τακτικα΄ τις προβλε΄ψεις της (ετη΄σια στρατηγικη΄ για τη χα΄ραξη πολιτικη΄ς, προσχε΄διο
προϋπολογισµου΄) για νε΄ους εκτελεστικου΄ς οργανισµου΄ς.
8.
Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να παρε΄χει στην αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ το σχε΄διο επιχειρησιακου΄ προϋ΄ ς και ΄εκθεση αξιολο΄γησης
πολογισµου΄ και την ετη΄σια ΄εκθεση πεπραγµε΄νων του εκτελεστικου΄ οργανισµου΄, καθω
µετα΄ απο΄ τρι΄α ΄ετη.
(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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C 104 E/953
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

P5_TA(2004)0360

∆ηµοκρατι΄α, κρα΄τος δικαι΄ου, σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµε΄ ν ελευθεριω
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες ***I
λιωδω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τον
καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη που συµβα΄λλουν στο γενικο΄ στο΄χο της ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου
΄ ς και του σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω
΄ που και των θεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω
΄ν
καθω
(COM(2003)639  C5-0507/2003  2003/0250(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)639) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και τα α΄ρθρα 179, παρα΄γραφος 1, και 181α, παρα΄γραφος 2,
της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0507/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς
΄ ν (A5-0279/2004),
Προϋπολογισµω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

΄ τατο ο΄ριο της
2.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συµβατο΄ µε το ανω
΄ ν προοπτικω
΄ ν χωρι΄ς να περιορι΄ζονται α΄λλες πολιτικε΄ς·
κατηγορι΄ας 4 των δηµοσιονοµικω
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην ΕΕ.

P5_TC1-COD(2003)0250
΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλι΄ου, για τον καθορισµο΄ των προϋποθε΄σεων για την εφαρµογη΄ των δρα΄σεων συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη, που συµβα΄λλουν στο γενικο΄
΄ ς και του
στο΄χο της ανα΄πτυξης και της εδραι΄ωσης της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου, καθω
΄ που και των θεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω
΄ν
σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 179, παρα΄γραφος 1,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
και 181α, παρα΄γραφος 2,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ενεργω΄ντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (2)
(1) ΕΕ C …
(2) Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
΄ ν αρχω
΄ ν που
(1) Η κοινοτικη΄ δρα΄ση για την προω΄θηση των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των δηµοκρατικω
θεσπι΄ζονται µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, της
8ης Μαι΅ου 2001, σχετικα΄ µε τον «ρο΄λο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στην προω΄θηση των δικαιωµα΄των του
΄ ρες» (1) θα συνεχιστει΄ και µετα΄ το 2004. Ο κανονισµο΄ς
ανθρω΄που και του εκδηµοκρατισµου΄ στις τρι΄τες χω
(ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλι΄ου, της 29ης Απριλι΄ου 1999 (2), απεδει΄χθη κατα΄λληλο νοµικο΄ µε΄σο για
την εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς και χρηµατοδοτικη΄ς στη΄ριξης των δραστηριοτη΄των προα΄σπισης των δικαιωµα΄΄ ρες που επιδιω
΄ κουν τους
των του ανθρω΄που και εκδηµοκρατισµου΄ στις αναπτυσσο΄µενες και α΄λλες τρι΄τες χω
γενικου΄ς στο΄χους στον εν λο΄γω τοµε΄α. Εντου΄τοις, η ισχυ΄ς του εν λο΄γω κανονισµου΄ παυ΄ει στις 31 ∆εκεµ΄ ς, ει΄ναι αναγκαι΄α η παρα΄ταση΄ της.
βρι΄ου 2004. Συνεπω
(2) Με βα΄ση την αναλογι΄α των ποσω΄ν δηµοσιονοµικη΄ς αναφορα΄ς που περιλαµβα΄νονται στον κανονισµο΄ (ΕΚ)
΄ µατα του ανθρω΄που και τον εκδηµοκρατισµο΄
΄ ν πιστω΄σεων για τα δικαιω
αριθ. 975/1999 και των ενδεικτικω
µε΄χρι το 2006, θα πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ εκτεταµε΄νο δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο κατα΄ την ΄εννοια του σηµει΄ου
33 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (3) για την παραταθει΄σα δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος.
(3) Οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 για τις διαδικασι΄ες εκτε΄λεσης της βοη΄θειας θα πρε΄πει να
εναρµονιστου΄ν µε τις νοµικε΄ς απαιτη΄σεις του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου,
της 25ης Ιουνι΄ου 2002, για τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄
΄ ν της ΕΕ.
΄ ν Κοινοτη΄των (4) κατα΄ την εκτε΄λεση των αποστολω΄ν επιτη΄ρησης των εκλογω
των Ευρωπαϊκω
΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας και η καταπολε΄µηση της απα΄της και των παρα(4) Η προστασι΄α των οικονοµικω
τυπιω΄ν αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο τµη΄µα του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999. Ειδικο΄τερα, οι συµφωνι΄ες και
οι συµβα΄σεις που θα συνα΄πτονται δυνα΄µει του κανονισµου΄ θα πρε΄πει να εξουσιοδοτου΄ν την Επιτροπη΄ να
εφαρµο΄ζει τα µε΄τρα που προβλε΄πει ο κανονισµο΄ς (Ευρατο΄µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλι΄ου, της
΄ σεις που διεξα΄γει επιτοπι΄ως η Επιτροπη΄ µε
11ης Νοεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους και εξακριβω
΄ ν συµφερο΄ντων των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των απο΄ απα΄τες και λοιπε΄ς
σκοπο΄ την προστασι΄α των οικονοµικω
παρατυπι΄ες (5).
(5) Τα απαιτου΄µενα µε΄τρα για την εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 975/1999 θεσπι΄ζονται συ΄µφωνα µε
την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκη΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (6).
σης των εκτελεστικω
΄ ς, να τροποποιηθει΄ δεο΄ντως.
(6) Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 975/1999 θα πρε΄πει, συνεπω

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 975/1999 τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
1)

΄ ρθρο 2, παρα
΄γραφος 2, προστι΄θεται το εξη
΄ς στοιχει΄ο:
Στο α
΄ριξη των προσπαθειω
΄ ν να προωθηθει΄ η δηµιουργι΄α οµα
΄ δων δηµοκρατικω
΄ν
«η) την υποστη
΄ ν εντο΄ς των οργα
΄ νων των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ ν, των ειδικευµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν και των
χωρω
΄ν οργανισµω
΄ ν·»
περιφερειακω

2) Στο τε΄λος της παραγρα΄φου 1 του α΄ρθρου 4 προστι΄θεται η εξη΄ς περι΄οδος:
΄ ν επιτη
΄ρησης εκλογω
΄ ν της ΕΕ και στις διαδικασι΄ες στις οποι΄ες µετε΄χει
«Στις περιπτω΄σεις αποστολω
amicus curiae, τα φυσικα΄ προ΄σωπα ει΄ναι επιλε΄ξιµα για χρηµατοδο΄τηση δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄.»
(1) COM(2001)252 τελικο΄.
(2) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαι¨κου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(3) EE C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
(4) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) EE L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(6) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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3) Στο α΄ρθρο 5, η πρω΄τη περι΄οδος αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
΄ τη περι΄οδο του α΄ρθρου
«Η ενι΄σχυση της Κοινο΄τητας ει΄ναι ανοιχτη΄ στους εται΄ρους που αναφε΄ρονται στην πρω
΄ ρα δικαιου΄χο της ενι΄σχυσης της Κοινο΄τητας
4, παρα΄γραφος 1, και ΄εχουν την κυ΄ρια ΄εδρα τους σε τρι΄τη χω
δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄, η΄ σε κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας’·»
4) Στο α΄ρθρο 7, η τρι΄τη παρα΄γραφος αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«3. Η κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ λαµβα΄νει τη µορφη΄ επιδοτη΄σεων η΄
΄ ν που αναφε΄ρει το α΄ρθρο 2, τα µε΄λη των αποστολω΄ν επιτη΄ρησης των
συµβα΄σεων. Στο πλαι΄σιο των ενεργειω
΄ ν της ΕΕ που αµει΄βονται απο΄ τις πιστω
΄ σεις για την προα΄σπιση των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και τον
εκλογω
εκδηµοκρατισµο΄ προσλαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που θεσπι΄ζει η Επιτροπη΄.»
5) Στο α΄ρθρο 10, το πρω΄το εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«Το χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο για την εκτε΄λεση του παρο΄ντος προγρα΄µµατος ει΄ναι, για το δια΄στηµα
΄ .»
2005-2006, 134 εκατοµµυ΄ρια ευρω
6) Τα α΄ρθρα 11 και 12 αντικαθι΄στανται ως εξη΄ς:
«Άρθρο 11
1.

Η Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει το πλαι΄σιο προγραµµατισµου΄ και προσδιορισµου΄ των κοινοτικω΄ν δραστηριοτη΄των.

Το πλαι΄σιο συνι΄σταται κυρι΄ως σε:
α)

΄ σεις των εν λο΄γω προγραµµα΄των,
πολυετη΄ ενδεικτικα΄ προγρα΄µµατα και ετη΄σιες ενηµερω

β)

ετη΄σια προγρα΄µµατα εργασι΄ας.

΄ σεις, δυ΄νανται να εγκριθου΄ν ειδικα΄ µε΄τρα που δεν καλυ΄πτονται απο΄ ετη΄σιο προ΄Σε συγκεκριµε΄νες περιπτω
γραµµα εργασι΄ας.
΄ συντα
΄ σσει ετη
΄σια ΄εκθεση, στην οποι΄α καθορι΄ζει τον προγραµµατισµο
΄ του
2.
Η Επιτροπη
΄λιο σχε΄ περιοχη
΄ και τοµε΄α, και κατο΄πιν ενηµερω
΄ νει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
εποµε΄νου ΄ετος ανα
΄ µε την εφαρµογη
΄ του.
τικα
΄ ει΄ναι υπευ
΄θυνη για τη διαχει΄ριση και την προσαρµογη
΄, συ
΄µφωνα µε τον παρο΄ντα
Η Επιτροπη
΄ ντας τις ανα
΄γκες ευελιξι΄ας, των ετησι΄ων προγραµµα
΄των εργασι΄ας που
κανονισµο΄ και τηρω
΄ς σχεδιασµου
΄. Οι αποφα
΄ σεις που λαµβα
΄νονται
καθορι΄ζονται µε το γενικο΄ πλαι΄σιο του πολυετου
΄ς Ένωσης για
αντικατοπτρι΄ζουν τις προτεραιο΄τητες και τις µει΄ζονες ανησυχι΄ες της Ευρωπαϊκη
΄ τους δικαι΄ου και του σεβασµου
΄ των ανθρωπι΄νων
την εδραι΄ωση της δηµοκρατι΄ας, του κρα
΄ των και καθορι΄ζονται απο΄ τη µοναδικη
΄ φυ
΄ση των προγραµµα
΄ των. Η Επιτροπη
΄ ενηµεδικαιωµα
΄ρως το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο για τις διαδικασι΄ες.
΄ νει πλη
ρω
3.
Η Επιτροπη΄ εκτελει΄ κοινοτικε΄ς ενε΄ργειες δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ συ΄µφωνα µε τις δηµοσιονοµικε΄ς και α΄λλες εφαρµοζο΄µενες διαδικασι΄ες, και ιδι΄ως αυτε΄ς που θεσπι΄ζονται µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των (*).
Άρθρο 12
1.
Τα ΄εγγραφα που προβλε΄πει το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1, εγκρι΄νονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 13, παρα΄γραφος 2.
Εφο΄σον οι τροπολογι΄ες των ετησι΄ων προγραµµα΄των εργασι΄ας που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος
1, στοιχει΄ο β), δεν υπερβαι΄νουν το 20 % του συνολικου΄ ποσου΄ που χορηγει΄ται για αυτα΄ η΄ δεν µεταβα΄λλουν
σηµαντικα΄ τη φυ΄ση των ΄εργων η΄ προγραµµα΄των που περιε΄χονται σε αυτα΄, οι εν λο΄γω τροπολογι΄ες εγκρι΄νο΄ νει την επιτροπη΄ του α΄ρθρου 13, παρα΄γραφος 1·
νται απο΄ την Επιτροπη΄. Η Επιτροπη΄ ενηµερω
2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 14, οι αποφα΄σεις χρηµατοδο΄τησης για τα ΄εργα και προγρα΄µµατα που
δεν καλυ΄πτονται απο΄ ετη΄σια προγρα΄µµατα εργασι΄ας και υπερβαι΄νουν το ε΄να εκατοµµυ΄ριο ευρω΄ εγκρι΄νονται
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 13, παρα΄γραφος 2.
_____
(*)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.»
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7)

Η παρα΄γραφος 2 του α΄ρθρου 13 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«2. Όταν γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 4 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (*), τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 της εν
λο΄γω απο΄φασης.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πει το α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 3, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ει΄ναι τρια΄ντα ηµερω΄ν.
_____
(*)

ΕΕ Λ 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

8)

Η δευ΄τερη περι΄οδος του α΄ρθρου 15 διαγρα΄φεται.

9)

Το α΄ρθρο 17 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Άρθρο 17
Κα΄θε συµφωνι΄α χρηµατοδο΄τησης η΄ συ΄µβαση που συνα΄πτεται συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄, προβλε΄πει
΄ ν και
ρητα΄ την α΄σκηση ελε΄γχου απο΄ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς και του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, βα΄σει παραστατικω
επιτο΄που, σε ο΄λους τους αντισυµβαλλο΄µενους και υπεργολα΄βους που ΄εχουν τυ΄χει χρηµατοδο΄τησης
απο΄ κοινοτικα΄ ταµει΄α. Εφαρµο΄ζεται ο κανονισµο΄ς (Ευρατο΄µ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλι΄ου, της
11ης Νοεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε τους ελε΄γχους και εξακριβω΄σεις που διεξα΄γει επιτοπι΄ως η Επιτροπη΄
µε σκοπο΄ την προστασι΄α των οικονοµικω΄ν συµφερο΄ντων των Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των απο΄ απα΄τες και
λοιπε΄ς παρατυπι΄ες (*).
_____
(*)

ΕΕ Λ 292 της 15.11.1996, σ. 2.»

10) Στο δευ΄τερο εδα΄φιο του α΄ρθρου 20, η ηµεροµηνι΄α «31 ∆εκεµβρι΄ου 2004» αντικαθι΄σταται απο΄ την ηµεροµηνι΄α «31 ∆εκεµβρι΄ου 2006».
Άρθρο 2
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την 1η Ιανουαρι΄ου 2005.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

P5_TA(2004)0361

΄ πης (2005-2019) ***I
Πολιτιστικε΄ς πρωτευ΄ουσες της Ευρω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1419/1999/ΕΚ για
΄ πης» για
τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 (COM(2003)700  C5-0548/2003  2003/0274(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)700) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 151, παρα΄γραφος 5 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0548/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄ (A5-0148/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0274
΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 1419/1999/ΕΚ για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την
΄ πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019
εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 151,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν (2),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1) Η απο΄φαση αριθ. 1419/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 25ης Μαι΅ου
1999 για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω΄πης»
για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 (4) σκοπο΄ ΄εχει να προβα΄λει τον πλου΄το, την ποικιλοµορφι΄α και τα κοινα΄
΄ ν και να συµβα΄λει στη βελτι΄ωση της αµοιβαι΄ας γνωριµι΄ας µεταξυ΄
χαρακτηριστικα΄ των ευρωπαϊκω΄ν πολιτισµω
των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν.
(2) Το παρα΄ρτηµα Ι της απο΄φασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ προβλε΄πει τη χρονολογικη΄ σειρα΄ συ΄µφωνα µε την οποι΄α
τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να υποβα΄λουν υποψηφιο΄τητες για την εκδη΄λωση αυτη΄. Το παρα΄ρτηµα αυτο΄ περιορι΄ζεται στα κρα΄τη που η΄ταν µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης κατα΄ την ΄εκδοση της απο΄φασης στις 25 Μαι΅ου
1999.
΄ ρησης της απο΄φασης
(3) Το α΄ρθρο 6 της απο΄φασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα αναθεω
αυτη΄ς, ιδι΄ως ενο΄ψει της µελλοντικη΄ς διευ΄ρυνσης της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
(4) Λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της επικει΄µενης διευ΄ρυνσης, ΄εχει σηµασι΄α να δοθει΄ σε συ΄ντοµο χρονικο΄ δια΄στηµα η
δυνατο΄τητα στα µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη να υποβα΄λουν και αυτα΄ υποψηφιο΄τητες πο΄λεων µε΄σα στο πλαι΄σιο
της εκδη΄λωσης «Πολιτιστικη΄ Πρωτευ΄ουσα της Ευρω΄πης», χωρι΄ς να µεταβληθει΄ η προβλεπο΄µενη σειρα΄ για τα
σηµερινα΄ κρα΄τη µε΄λη, ΄ετσι ω΄στε απο΄ το 2009 και ΄εως το τε΄λος της παρου΄σας κοινοτικη΄ς δρα΄σης, να
µπορου΄ν να ορι΄ζονται κα΄θε χρο΄νο δυ΄ο πρωτευ΄ουσες στα κρα΄τη µε΄λη.
(5) Εποµε΄νως ει΄ναι σκο΄πιµο να τροποποιηθει΄ η απο΄φαση αριθ. 1419/1999/ΕΚ,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η απο΄φαση αριθ. 1419/1999/ΕΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
(1)

΄ σκε΄ψη 12α:
Προστι΄θεται η ακο΄λουθη νε΄α αιτιολογικη
΄ν υπο΄ψη οι οικονοµικε΄ς επιπτω
΄ σεις της παρου
΄σας απο΄φασης κατα
΄
«(12α) ΄οτι πρε΄πει να ληφθου
΄ στε να εξασφαλιστει΄ επαρκη
΄ς και ενδεδειγµε΄νη κοινοτικη
΄ χρηµατοδο΄τηση για τον
τρο΄πον ω
΄ο Πολιτιστικω
΄ ν Πρωτευουσω
΄ ν της Ευρω
΄ πης.»
ορισµο΄ δυ

(2)

Στο α΄ρθρο 2 η παρα΄γραφος 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
΄ πης», εκ περιτροπη΄ς συ΄µ«1.
Πο΄λεις των κρατω΄ν µελω΄ν ορι΄ζονται «Πολιτιστικε΄ς Πρωτευ΄ουσες της Ευρω
φωνα µε τη σειρα΄ του καταλο΄γου που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα Ι. Έως και το ΄ετος 2008 επιλε΄γεται
µι΄α πο΄λη του κρα΄τους µε΄λους που περιλαµβα΄νεται στον κατα΄λογο αυτο΄. Απο΄ το ΄ετος 2009 επιλε΄γεται µι΄α
πο΄λη απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος που περιλαµβα΄νεται στον κατα΄λογο. Η χρονολογικη΄ σειρα΄ που προβλε΄πεται
στο παρα΄ρτηµα Ι µπορει΄ να τροποποιηθει΄ µε κοινη΄ συµφωνι΄α των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν. Κα΄θε
΄ ποιο
΄ λογο µε δυ
΄ο τουλα
΄ χιστον πο΄λεις, η
΄ µι΄α εφο΄σον κα
κρα΄τος µε΄λος υποβα΄λλει µε τη σειρα΄ του κατα
΄ τος µε΄λος αδυνατει΄ να προτει΄νει περισσο΄τερες, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο, στην
κρα
΄ ν. Η υποβολη΄ της υποψηφιο΄τητας πραγµατοποιει΄ται τουλα΄χιστον
Επιτροπη΄ και στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
τε΄σσερα χρο΄νια πριν την ΄εναρξη της εκδη΄λωσης. Συνοδευ΄εται απο΄ ενδεχο΄µενη συ΄σταση του ενδιαφερο΄µενου
κρα΄τους µε΄λους.»

(3)

΄ρθρο 2 παρα
΄γραφος 2 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Το α
΄ συγκαλει΄ κα
΄ θε χρο΄νο εξεταστικη
΄ επιτροπη
΄ η οποι΄α συντα
΄ σσει
«2.
Απο΄ το 2010 η Επιτροπη
΄εκθεση σχετικα
΄ µε τις υποβληθει΄σες υποψηφιο
΄τητες λαµβα
΄ νοντας υπο΄ψη τις περιο΄δους, τους
΄ της παρου
΄σας δρα
΄ σης. Η εξεταστικη
΄ αυτη
΄ επιτροπη
΄ αποτελει΄στο΄χους και τα χαρακτηριστικα
΄ ρτητες προσωπικο΄τητες, επτα
΄ τον αριθµο΄, µε ιδιαι΄τερη πει΄ρα στον
ται απο΄ διακεκριµε΄νες ανεξα
΄. ∆υ
΄ο απο΄ τα µε΄λη της εξεταστικη
΄ς επιτροπη
΄ς ορι΄ζονται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
τοµε΄α του πολιτισµου
΄λιο, δυ
΄ο απο΄ το Συµβου
΄λιο, δυ
΄ο απο΄ την Επιτροπη
΄ και ΄ενα απο΄ την Επιτροπη
΄ ΠεριφεΚοινοβου
΄ ζει την ποιο΄τητα της υποψηφιο
΄τητας,
΄ ν. Για κα
΄ θε περι΄πτωση, η εξεταστικη
΄ επιτροπη
΄ εξετα
ρειω
΄ δια
΄ σταση του προγρα
΄ µµατος και την επα
΄ ρκεια των διαρθρω
΄ σεων για την εκτε΄την ευρωπαϊκη
΄ επιτροπη
΄ υποβα
΄ λλει την ΄εκθεση
΄ της στην Επιλεση του προτεινο΄µενου σχεδι΄ου. Η εξεταστικη
΄, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο και το Συµβου
΄λιο.»
τροπη

(4)

΄ρθρο 2, παρα
΄ γραφος 3 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Το α
΄λιο ορι΄ζει επιση
΄µως, µε βα
΄ ση συ
΄σταση της Επιτροπη
΄ς, την πο΄λη που θα ει΄ναι
«3.
Το Συµβου
΄ Πρωτευ
΄ουσα της Ευρω
΄ πης» για το ΄ετος για το οποι΄ο θε΄τει υποψηφιο
΄τητα. Απο΄ το
«Πολιτιστικη
΄ , το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο µπορει΄ να υποβα
΄λλει γνωµοδο
΄τηση προς την Επι2009 και µετα
΄ σχετικα
΄ µε τις υποψηφιο
΄τητες των πο΄λεων το αργο΄τερο 3 µη
΄νες µετα
΄ την παραλαβη
΄
τροπη
΄λιο, µε βα
΄ ση συ
΄σταση της Επιτροπη
΄ς που διατυπω
΄ νεται υπο΄ το φως
της ΄εκθεσης. Το Συµβου
΄τησης του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου και της ΄εκθεσης της εξεταστικη
΄ς επιτροπη
΄ς,
της γνωµοδο
΄µως τις πο΄λεις που θα ει΄ναι «Πολιτιστικε΄ς Πρωτευ
΄ουσες της Ευρω
΄ πης» για το ΄ετος
ορι΄ζει επιση
΄τητα.»
για το οποι΄ο θε΄τουν υποψηφιο

(5)

΄ρθρο 6 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Το α
«Άρθρο 6
΄ συντα
΄ σσει κα
΄ θε χρο΄νο ΄εκθεση αξιολο΄γησης των αποτελεσµα
΄ των της εκδη
΄λωσης του
Η Επιτροπη
΄µενου ΄ετους, συνοδευο
΄µενη απο΄ ανα
΄ λυση την οποι΄α διενεργου
΄ν οι διοργανωτε΄ς της εν
προηγου
΄λωσης. Η ΄εκθεση αυτη
΄ υποβα
΄ λλεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο, το Συµβου
΄λιο, την
λο΄γω εκδη
΄ και την Επιτροπη
΄ των Περιφερειω
΄ν. Η Επιτροπη
΄ υποβα
΄ λλει εγκαι΄ρως, ενο΄ψει της
Επιτροπη
΄ ρησης της παρου
΄σας απο΄φασης, τις προτα
΄ σεις που κρι΄νει απαραι΄τητες για την οµαλη
΄
αναθεω
΄ της παρου
΄σας δρα
΄σης, ιδι΄ως ενο΄ψει της διευ
΄ρυνσης της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης.»
διεξαγωγη

(6)
σης.

Το παρα΄ρτηµα Ι αντικαθι΄σταται απο΄ το κει΄µενο που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα της παρου΄σας απο΄φα-
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Άρθρο 2
Η παρου΄σα απο΄φαση τι΄θεται σε ισχυ΄ την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης Προσχω΄ρησης του 2003.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

()
1

2005

Ιρλανδι΄α

2006

Ελλα΄δα (1)

2007

Λουξεµβου΄ργο

2008

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

2009

Αυστρι΄α

Λιθουανι΄α

2010

Γερµανι΄α

Ουγγαρι΄α

2011

Φινλανδι΄α

Εσθονι΄α

2012

Πορτογαλι΄α

Σλοβενι΄α

2013

Γαλλι΄α

Σλοβακι΄α

2014

Σουηδι΄α

Λεττονι΄α

2015

Βε΄λγιο

Τσεχικη΄ ∆ηµοκρατι΄α

2016

Ισπανι΄α

Πολωνι΄α

2017

∆ανι΄α

2018

Κα΄τω Χω΄ρες ( )

2019

Ιταλι΄α

Κυ΄προς
1

Μα΄λτα

Το Συµβου΄λιο Πολιτισµου΄/Οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α σηµει΄ωσε κατα΄ τη συνεδρι΄αση΄ του της 28ης Μαι΅ου 1998, την αµοιβαι΄α αλλαγη΄
θε΄σεων στη χρονολογικη΄ σειρα΄ µεταξυ΄ της Ελλα΄δας και των Κα΄τω Χωρω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 1, της απο΄φασης αριθ.
1419/1999/ΕΚ.
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P5_TA(2004)0362

΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των
Ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
(EUROPASS) ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ το ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµα΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των (europass) (COM(2003)796  C5-0648/2003  2003/0307(COD))
τικω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)796) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και τα α΄ρθρα 149 και 150 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα
οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0648/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄ και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0247/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0307
΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των (euroσχετικα΄ µε ΄ενα ενιαι΄ο πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
pass)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 149 και 150,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C …
ΕΕ C …
ΕΕ C …
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ν προσο΄ντων και των δεξιοτη΄των θα διευκολυ΄νει την κινητιΗ βελτι΄ωση της διαφα΄νειας των επαγγελµατικω
΄ πη ο΄σον αφορα΄ τη δια βι΄ου µα΄θηση και κατ’ επε΄κταση θα συµβα΄λει στην
κο΄τητα σε ολο΄κληρη την Ευρω
ανα΄πτυξη της εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης υψηλη΄ς ποιο΄τητας και θα διευκολυ΄νει την κινητικο΄τητα για
επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς µεταξυ΄ των χωρω΄ν και µεταξυ΄ των διαφο΄ρων κλα΄δων.

(2)

Το σχε΄διο δρα΄σης για την κινητικο΄τητα που εξε΄δωσε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Νι΄καιας στις 7 και
8 ∆εκεµβρι΄ου 2000 και η συ΄σταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
της 10ης Ιουλι΄ου 2001 για την ενδοκοινοτικη΄ κινητικο΄τητα των σπουδαστω΄ν, των επιµορφωµε΄νων ατο΄µων,
΄ ν και των εκπαιδευτω
΄ ν (1), συνιστου΄σαν τη γενι΄κευση της χρη΄σης δικαιολοτων εθελοντω΄ν, των εκπαιδευτικω
΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των, µε σκοπο΄ τη δηµιουργητικω΄ν εγγρα΄φων για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
΄ ρου επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων. Το σχε΄διο δρα΄σης της Επιτροπη΄ς για τις δεξιο΄τηγι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω
τες και την κινητικο΄τητα (COM(2002)72 τελικο΄) υποστη΄ριζε την ανα΄πτυξη και ενι΄σχυση µε΄σων για τη
΄ ν προσο΄ντων µε σκοπο΄ τη
βελτι΄ωση της διαφα΄νειας και της δυνατο΄τητας µεταφορα΄ς των επαγγελµατικω
΄ ν κλα΄δων. Το Ευρωπαϊκο΄ Συµδιευκο΄λυνση της κινητικο΄τητας στο πλαι΄σιο του ΄διου
ι
αλλα΄ και διαφορετικω
΄ νης στις 15 και 16 Μαρτι΄ου 2002 υποστη΄ριξε την ανα΄γκη ανα΄ληψης περαιτε΄ρω
βου΄λιο της Βαρκελω
δρα΄σης για την εισαγωγη΄ µε΄σων που θα στοχευ΄ουν στη βελτι΄ωση της διαφα΄νειας των διπλωµα΄των και των
΄ ν προσο΄ντων. Το Συµβου΄λιο, στο ψη΄φισµα΄ του της 3ης Ιουνι΄ου 2002 σχετικα΄ µε τις δεξιο΄επαγγελµατικω
΄ ς και σε εκει΄νο της 27ης Ιουνι΄ου 2002 για τη δια βι΄ου µα΄θηση (3),
τητες και την κινητικο΄τητα (2), καθω
ζητου΄σε την ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µε σκοπο΄, µεταξυ΄ α΄λλων, τη διαµο΄ρφωση ενο΄ς πλαισι΄ου για τη
΄ ριση που θα βασι΄ζεται στα υπα΄ρχοντα µε΄σα.
διαφα΄νεια και την αναγνω

(3)

Το Συµβου΄λιο, στο ψη΄φισµα΄ του της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002 σχετικα΄ µε την προαγωγη΄ της ενισχυµε΄νης
ευρωπαϊκη΄ς συνεργασι΄ας στον τοµε΄α της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης (4) ζητου΄σε την ανα΄ληψη δρα΄σης για την αυ΄ξηση της διαφα΄νειας στην επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση µε την υλοποι΄ηση και τον εξορθολογισµο΄ των εργαλει΄ων και δικτυ΄ων πληροφο΄ρησης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ενσωµα΄τωσης των υφιστα΄µενων µε΄σων σε ΄ενα ενιαι΄ο πλαι΄σιο. Το πλαι΄σιο αυτο΄ θα πρε΄πει να συνι΄σταται σε ΄ενα
΄τυπο, υποστηριζο
΄µενο απο΄ κατα΄λληλα συστη΄µατα
φα΄κελο εγγρα΄φων µε κοινη΄ ονοµασι΄α και κοινο΄ λογο
πληροφο΄ρησης και προωθου΄µενο µε΄σω κατα΄λληλων ενεργειω΄ν προβολη΄ς σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο.

(4)

Τα τελευται΄α χρο΄νια αναπτυ΄χθηκαν, το΄σο σε κοινοτικο΄ ο΄σο και σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, µια σειρα΄ µε΄σων µε
σκοπο΄ να βοηθη΄σουν τους ευρωπαι΄ους πολι΄τες να γνωστοποιου΄ν καλυ΄τερα τα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα
και ικανο΄τητε΄ς τους κατα΄ την αναζη΄τηση θε΄σης εργασι΄ας η΄ κατα΄ την υποβολη΄ αι΄τησης συµµετοχη΄ς σε ΄ενα
΄ µατος (ΒΣ)
προ΄γραµµα µα΄θησης. Αυτα΄ περιλαµβα΄νουν το κοινο΄ ευρωπαϊκο΄ υπο΄δειγµα βιογραφικου΄ σηµειω
΄ µατος που
που προτα΄θηκε στη συ΄σταση 2002/236/ΕΚ της 11ης Μαρτι΄ου 2002 (5), το συµπλη΄ρωµα διπλω
΄ ριση των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων ο΄σον αφορα΄ την τριτοθεσπι΄στηκε απο΄ τη συ΄µβαση για την αναγνω
΄ ρο, την εκδοθει΄σα στη Λισσαβο΄να στις 11 Απριλι΄ου 1997, το ευρωβα΄θµια εκπαι΄δευση στον ευρωπαϊκο΄ χω
΄ θηκε µε την απο΄φαση 1999/51/ΕΚ του
παϊκο΄ βιβλια΄ριο κατα΄ρτισης «Europass  Κατα΄ρτιση» που καθιερω
΄ ν περιο΄δων εναλλασσο΄µενης κατα΄ρΣυµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1998, για την προω΄θηση ευρωπαϊκω
τισης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της µαθητει΄ας (6), το συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄ και το κοινο΄ ευρωπαϊκο΄
΄ πης. To ενιαι΄ο
πλαι΄σιο αναφορα΄ς για τα γλωσσικα΄ προσο΄ντα που θεσπι΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρω
΄ νει αυτα
΄ τα µε΄σα.
πλαι΄σιο θα πρε΄πει να περιλαµβα

(5)

΄ να περιλα
΄ βει και α
΄ λλα ΄εγγραφα τα οποι΄α
Το ενιαι΄ο πλαι΄σιο θα πρε΄πει να µπορει΄ µελλοντικα
΄δουν µε το σκοπο
΄ του. Ειδικο΄τερα, το ενιαι΄ο πλαι΄σιο θα πρε΄πει να διευρυνθει΄ το ταχυ
΄τερο
συνα
΄ βει ΄ενα µε΄σο που αποβλε΄πει στην καταγραφη
΄ των προσο
΄ντων
δυνατο΄ν προκειµε΄νου να περιλα
των κατο΄χων του στον τοµε΄α της τεχνολογι΄ας της πληροφορι΄ας.

(6)

΄ ν και κατευθυντη΄ριων γραµµω
΄ ν υψηλη΄ς ποιο΄τητας συµβα΄λλει σηµαντικα΄ στη βελΗ παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν προσο΄ντων και δεξιοτη΄των. Οι υφιστα΄µενες υπηρεσι΄ες και δι΄κτυα
τι΄ωση της διαφα΄νειας των επαγγελµατικω
διαδραµατι΄ζουν η΄δη αξιο΄λογο ρο΄λο που µπορει΄ να βελτιωθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο µε΄σω της στενο΄τερης
συνεργασι΄ας µε σκοπο΄ την ενι΄σχυση της προστιθε΄µενης αξι΄ας της κοινοτικη΄ς δρα΄σης.

(7)

΄ ν που
Για το λο΄γο αυτο΄ προε΄χει η διασφα΄λιση της συνοχη΄ς και συµπληρωµατικο΄τητας µεταξυ΄ των ενεργειω
΄ ν πολιτικω
΄ ν, πρα΄ξεων και δρα΄σεων.
διεξα΄γονται στο πλαι΄σιο της παρου΄σας απο΄φασης και α΄λλων συναφω
Μεταξυ΄ των τελευται΄ων περιλαµβα΄νονται, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, το ευρωπαϊκο΄ κε΄ντρο για την ανα΄πτυξη

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 215 της 9.8.2001, σ. 30.
C 162 της 6.7.2002, σ. 1.
C 163 της 9.7.2002, σ. 1.
C 13 της 18.1.2003, σ. 2.
L 79 της 22.3.2002, σ. 66.
L 17 της 22.1.1999, σ. 45.
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της επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης (CEDEFOP) που συστα΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του
Συµβουλι΄ου (1), το ευρωπαϊκο΄ ΄δρυµα
ι
επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης που συστα΄θηκε µε τον κανονισµο΄
΄ ν απασχο΄λησης (EURES) που συστα΄θηκε µε
(ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 (2) και το ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο υπηρεσιω
την απο΄φαση 2003/8/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (3). Αντιστοι΄χως, σε διεθνε΄ς επι΄πεδο υπα΄ρχει το ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο
΄ ν κε΄ντρων πληροφοριω
΄ ν στον τοµε΄α της αναγνω
΄ ρισης ακαδηµαϊκω
΄ ν τι΄τλων (ENIC) που συστα΄θηκε
εθνικω
απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης και την Ουνε΄σκο.
(8)

΄ ς να
Το ΄εγγραφο Europass-Κατα΄ρτιση που θεσπι΄στηκε απο΄ την απο΄φαση 1999/51/ΕΚ θα πρε΄πει συνεπω
αντικατασταθει΄ απο΄ ΄ενα παραπλη΄σιο ΄εγγραφο µε ευρυ΄τερο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς, µε σκοπο΄ την καταγραφη΄
΄ πη για σκοπου΄ς
ο΄λων των περιο΄δων διεθνικη΄ς κινητικο΄τητας που ολοκληρω΄θηκαν οπουδη΄ποτε στην Ευρω
µα΄θησης, σε οιοδη΄ποτε επι΄πεδο και για οιοδη΄ποτε αντικει΄µενο, και οι οποι΄ες πρε΄πει να πληρου΄ν προ΄σφορα
ποιοτικα΄ κριτη΄ρια.

(9)

΄ ν δηµο΄σιων οργανισµω
΄ ν συ΄µφωνα µε το
Το προ΄γραµµα europass θα πρε΄πει να εφαρµοστει΄ µε΄σω εθνικω
΄ ς και παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ.
α΄ρθρο 54, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ) καθω
1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002 για τη θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
΄ ν Κοινοτη΄των (4).
που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω

΄ ρηση χω
΄ ρες, στις µη κοινοτικε΄ς χω
΄ ρες µε΄λη του
(10) Θα πρε΄πει να επιτραπει΄ η συµµετοχη΄ στις υπο΄ προσχω
΄ ρηση στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση χω
΄ ρες, συ΄µΕυρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου και στις υποψη΄φιες για προσχω
΄ ρες αυτε΄ς. Οι
φωνα µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις των πρα΄ξεων που διε΄πουν τις σχε΄σεις της Κοινο΄τητας µε τις χω
΄ ν που διαµε΄νουν στην Ευρωπαϊκη
΄ Ένωση θα πρε΄πει επι΄σης να µπορου
΄ν να
πολι΄τες τρι΄των χωρω
΄ν.
επωφεληθου
(11) Οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο σε σχε΄ση µε την παρου΄σα απο΄φαση και θα πρε΄πει να
συµµετε΄χουν στην εφαρµογη΄ της. Η συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ σε θε΄µατα επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης, που
΄ πους των κοινωνικω
΄ ν εται΄ρων και των εθνικω
΄ ν αρχω
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν, θα πρε΄πει
αποτελει΄ται απο΄ εκπροσω
΄ νεται συστηµατικα΄ για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης. Οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι, σε
να ενηµερω
΄ς Ενωσης, θα διαδραµατι΄σουν ΄εναν ιδιαι΄τερο ρο΄λο στις τοµεακε΄ς πρωτοεπι΄πεδο Ευρωπαϊκη
΄ νειας που θα µπορου
΄σαν να ενσωµατωθου
΄ν στο πλαι΄σιο του Europass εν ευθε΄τω
βουλι΄ες διαφα
χρο΄νω.
(12) ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα
΄ ς, λο΄γω της κλι΄µακας και του ευρε΄ος πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της, να επιτευκρα΄τη µε΄λη και µπορου΄ν συνεπω
χθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της
επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας του ιδι΄ου
α΄ρθρου, η παρου΄σα πρα΄ξη δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α για την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.
(13) Η απο΄φαση 1999/51/ΕΚ θα πρε΄πει να καταργηθει΄,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Αντικει΄µενο και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν προσο΄ντων και
Με την παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζεται ΄ενα κοινοτικο΄ πλαι΄σιο για τη διαφα΄νεια των επαγγελµατικω
ικανοτη΄των µε΄σω της δηµιουργι΄ας ενο΄ς προσωπικου΄ συντονισµε΄νου φακε΄λου εγγρα΄φων υπο΄ την ονοµασι΄α «europass», τον οποι΄ο µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄ν οι πολι΄τες σε εθελοντικη΄ βα΄ση για να γνωστοποιου΄ν καλυ΄τερα και να
΄ πη.
παρουσια΄ζουν τα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα και ικανο΄τητε΄ς τους σε ολο΄κληρη την Ευρω
Η χρη΄ση του europass η οιωνδη΄ποτε εγγρα΄φων europass δεν συνεπα΄γεται επιβολη΄ υποχρεω΄σεων η΄ παραχω΄ρηση
δικαιωµα΄των πλην εκει΄νων που καθορι΄ζονται στην παρου΄σα απο΄φαση.
(1) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L
245 της 29.9.2003, σ. 41).
(2) ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L
245 της 29.9.2003, σ. 22).
(3) ΕΕ L 5 της 10.1.2003, σ. 16.
(4) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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Άρθρο 2
Τα ΄εγγραφα europass
Τα ΄εγγραφα europass ει΄ναι:
α)

το ευρωπαϊκο΄ βιογραφικο΄ σηµει΄ωµα, στο εξη΄ς «το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ», που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3·

β)

τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 4 ΄εως 7·

γ)

τυχο΄ν περαιτε΄ρω ΄εγγραφα που εγκρι΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄ ως ΄εγγραφα europass υ΄στερα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες europass οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9.

Τα ΄εγγραφα europass φε΄ρουν το λογο΄τυπο europass.

Άρθρο 3
Ευρωπαϊκο΄ βιογραφικο΄ σηµει΄ωµα
Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ προσφε΄ρει στους πολι΄τες τη δυνατο΄τητα να παρουσια΄ζουν µε σαφη΄ και κατανοητο΄ τρο΄πο
΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των τους.
πληροφορι΄ες για το συ΄νολο των επαγγελµατικω
Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα Ι.

Άρθρο 4
Βιβλια΄ριο κινητικο΄τητας mobilipass
Στο βιβλια΄ριο κινητικο΄τητας mobilipass καταγρα΄φονται οι περι΄οδοι µα΄θησης που παρακολουθου΄ν οι κα΄τοχοι΄ του
΄ ρες πλην της δικη΄ς τους.
σε χω
Το mobilipass παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 5
΄ µατος
Συµπλη΄ρωµα διπλω
΄ µατος παρε΄χονται πληροφορι΄ες για τα τυπικα΄ προσο΄ντα του κατο΄χου του στην τριτοβα΄θΣτο συµπλη΄ρωµα διπλω
µια εκπαι΄δευση της χω΄ρας του.
΄ µατος παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ.
Το συµπλη΄ρωµα διπλω

Άρθρο 6
΄ν
Ευρωπαϊκο΄ χαρτοφυλα΄κο γλωσσω
΄ ν καταγρα΄φονται οι γλωσσικε΄ς γνω΄σεις του κατο΄χου του.
Στο ευρωπαϊκο΄ χαρτοφυλα΄κιο γλωσσω
΄ ν παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα IV.
Το ευρωπαϊκο΄ χαρτοφυλα΄κιο γλωσσω

Άρθρο 7
Συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄
Στο συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄ περιγρα΄φονται οι δεξιο΄τητες και τα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα που αντιστοιχου΄ν
σε πιστοποιητικο΄ επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης.
Το συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄ παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα V.
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Άρθρο 8
Το europass στο διαδι΄κτυο
Για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης, η Επιτροπη΄ συνεργα΄ζεται µε τις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς µε σκοπο΄ τη
δηµιουργι΄α και διαχει΄ριση συστη΄µατος πληροφο΄ρησης europass µε΄σω του διαδικτυ΄ου, η διαχει΄ριση του οποι΄ου
θα γι΄νεται εν µε΄ρει σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και εν µε΄ρει σε εθνικο΄ επι΄πεδο.
Το συ΄στηµα πληροφοριω΄ν που προβλε΄πεται να στηρι΄ξει το εν λο΄γω πλαι΄σιο εκτι΄θεται στο παρα΄ρτηµα VI.

Άρθρο 9
Εθνικη΄ υπηρεσι΄α europass (ΕΥΕ)
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβαι΄νουν στη συγκρο΄τηση εθνικη΄ς υπηρεσι΄ας europass (ΕΥΕ) επιφορτισµε΄νης µε τον
συντονισµο΄, σε εθνικο΄ επι΄πεδο, ο΄λων των δραστηριοτη΄των που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα απο΄φαση και η οποι΄α
΄ επεκτει΄νει, κατα΄ περι΄πτωση, τους υπα΄ρχοντες φορει΄ς που διεξα΄γουν επι΄ του παρο΄ντος παρο΄µοιες
αντικαθιστα΄ η
δραστηριο΄τητες.
Θεσπι΄ζεται ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο ΕΥΕ. Οι δραστηριο΄τητε΄ς του συντονι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄.
2.

Οι ΕΥΕ:

α)

συντονι΄ζουν, σε συνεργασι΄α µε τους αρµο΄διους εθνικου΄ς φορει΄ς, τις δραστηριο΄τητες που αφορου΄ν τη δια΄θεση η΄ την ΄εκδοση εγγρα΄φων europass η΄, κατα΄ περι΄πτωση, διεξα΄γουν τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς·

β)

θεσπι΄ζουν και διαχειρι΄ζονται το εθνικο΄ συ΄στηµα πληροφο΄ρησης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8·

γ)

΄ ν µε΄σω διαδικτυ΄ου·
προωθου΄ν τη χρη΄ση του europass, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπηρεσιω

δ)

διασφαλι΄ζουν, σε συνεργασι΄α µε τους αρµο΄διους φορει΄ς, ο΄τι τι΄θενται στη δια΄θεση των πολιτω΄ν επαρκει΄ς
πληροφορι΄ες και οδηγι΄ες σχετικα΄ µε το europass και τα ΄εγγραφα΄ του·

ε)

παρε΄χουν στους πολι΄τες πληροφορι΄ες και οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τις ευκαιρι΄ες µα΄θησης που προσφε΄ρονται σε
ολο΄κληρη την Ευρω΄πη, τη δια΄ρθρωση των συστηµα΄των εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης, και α΄λλα θε΄µατα που
συνδε΄ονται µε την κινητικο΄τητα για σκοπου΄ς µα΄θησης, συγκεκριµε΄να µε΄σω της στενη΄ς συνεργασι΄ας µε τις
΄ θεση των πολιτω
΄ ν ΄εναν οδηγο
΄ της κινητικο΄σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες της Κοινο΄τητας, και θε΄τουν στη δια
τητας·

στ) διαχειρι΄ζονται σε εθνικο΄ επι΄πεδο την κοινοτικη΄ χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη για ο΄λες τις δραστηριο΄τητες που
αναφε΄ρονται στην παρου΄σα απο΄φαση·
ζ)

συµµετε΄χουν στο ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο, το οποι΄ο συντονι΄ζει η Επιτροπη΄.

3.
Η ΕΥΕ ενεργει΄ ως εθνικο΄ς οργανισµο΄ς επιφορτισµε΄νος µε εκτελεστικα΄ καθη΄κοντα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 54,
παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο γ) καθω΄ς και παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 10
΄ σεις της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω
΄ν
Υποχρεω
Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη:
α)

΄ ν δραστηριοτη΄των προβολη΄ς και ενηµε΄ρωσης σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄
διασφαλι΄ζουν τη διεξαγωγη΄ επαρκω
΄νονται σε πολι΄τες, φορει΄ς παροχη
΄ς εκπαι΄δευσης και κατα
΄ ρτισης και
επι΄πεδο, οι οποι΄ες απευθυ
΄ ς και σε ΜΜΕ, στηρι΄ζοντας και ενσωµατω΄νοντας κατα΄ περι΄πτωση τις δρα΄σεις
κοινωνικου΄ς εται΄ρους καθω
των ΕΥΕ·

β)

διασφαλι΄ζουν την προ΄σφορη συνεργασι΄α, στο κατα΄λληλο επι΄πεδο, µε συναφει΄ς υπηρεσι΄ες και συγκεκριµε΄να
µε το δι΄κτυο EURES και α΄λλες σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες της Κοινο΄τητας·

γ)

΄ ν, συγκεκριµε΄να µε΄σω της µεγαλυ΄τερης ευαισθητολαµβα΄νουν µε΄τρα για τη διευκο΄λυνση των ΄σων
ι
ευκαιριω
ποι΄ησης ο΄λων των εµπλεκοµε΄νων µερω΄ν·
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δ)

΄ ν εται΄ρων στην εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης·
διασφαλι΄ζουν τη συµµετοχη΄ των κοινωνικω

ε)

διασφαλι΄ζουν ο΄τι σε ο΄λες τις δραστηριο΄τητες που σχετι΄ζονται µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης
τηρου΄νται πλη΄ρως οι σχετικε΄ς κοινοτικε΄ς και εθνικε΄ς διατα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς.
Άρθρο 11
΄ σεις της Επιτροπη΄ς
Υποχρεω

1.
Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη, διασφαλι΄ζει τη συνολικη΄ συνοχη΄ των δρα΄σεων που αναλαµβα΄νονται δυνα΄µει της παρου΄σας απο΄φασης µε α΄λλες συναφει΄ς κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς, πρα΄ξεις και δρα΄σεις, κυρι΄ως
στους τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης, της επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης, της νεολαι΄ας, της απασχο΄λησης, της κοινωνικη΄ς
΄ τωσης, της ΄ερευνας και της τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης.
ενσωµα
2.
Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει την εµπειρογνωµοσυ΄νη του ευρωπαϊκου΄ κε΄ντρου για την ανα΄πτυξη της επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης (CEDEFOP) στην εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης, συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ.
337/75.
΄ νεται η υ΄παρξη συντονισµου΄ υπο΄ την αιγι΄δα της
Υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους και στους συναφει΄ς τοµει΄ς, καθιερω
Επιτροπη΄ς µε το ευρωπαϊκο΄ ΄δρυµα
ι
επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης ο΄πως καθορι΄ζεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ.
1360/90.
΄ νει συστηµατικα΄ την συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ σε θε΄µατα επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης
3.
Η Επιτροπη΄ ενηµερω
ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης
Άρθρο 12
΄ ρες
Συµµετε΄χουσες χω
΄ ρηση
Στις δραστηριο΄τητες που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα απο΄φαση µπορου΄ν να συµµετε΄χουν οι υπο΄ προσχω
΄ ρες καθω
΄ ς και οι χω
΄ ρες, πε΄ραν των κρατω΄ν µελω΄ν, του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου συ΄µφωνα µε τους
χω
ο΄ρους που καθορι΄ζονται στη συµφωνι΄α ΕΟΧ.
΄ ρες συ΄µφωνα µε τις
΄ ρηση στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση χω
Μπορου΄ν επι΄σης να συµµετε΄χουν οι υποψη΄φιες για προσχω
αντι΄στοιχες οικει΄ες ευρωπαϊκε΄ς συµφωνι΄ες.
Άρθρο 13
Αξιολο΄γηση
΄ τετραετι΄α, η Επιτροπη΄ υποβα΄λΤρι΄α ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας απο΄φασης, και κατο΄πιν ανα
λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση αξιολο΄γησης για την εφαρµογη΄ της, µε βα΄ση την
΄λευση µε τους κοινωνικου
΄ς εται΄ρους.
αξιολο΄γηση που διεξη΄γαγε ανεξα΄ρτητος φορε΄ας και τη διαβου
Άρθρο 14
∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις
΄ σεις εγκρι΄νονται απο΄ την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ εντο΄ς των ορι΄ων των δηµοσιοΟι ετη΄σιες πιστω
΄ ν προοπτικω΄ν.
νοµικω
Οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ την παρου΄σα απο΄φαση περιγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα VII.
Άρθρο 15
Κατα΄ργηση
Η απο΄φαση 1999/51/ΕΚ καταργει΄ται.
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα απο΄φαση αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την 1η Ιανουαρι΄ου 2005.

Άρθρο 17
Αποδε΄κτες
Η παρου΄σα απο΄φαση απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΣ
1.

Περιγραφη΄
΄ µατος (ΒΣ) που καθιε1.1. Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ βασι΄ζεται στο κοινο΄ ευρωπαϊκο΄ υπο΄δειγµα βιογραφικου΄ σηµειω
ρω΄θηκε µε τη συ΄σταση 2002/236/EK της Επιτροπη΄ς της 11ης Μαρτι΄ου 2002 (Ε(2002) 516).
Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ οι πολι΄τες διαθε΄τουν ΄ενα υπο΄δειγµα για τη συστηµατικη΄, χρονολογικη΄ και ευε΄λι΄ ν προσο΄ντων και ικανοτη΄των τους. Παρε΄χονται ειδικε΄ς οδηγι΄ες για
κτη παρουσι΄αση των επαγγελµατικω
΄ ν και παραδειγµα΄των για την
δια΄φορα πεδι΄α του και ΄εχει εκδοθει΄ ΄ενα συ΄νολο κατευθυντη΄ριων γραµµω
παροχη΄ βοη΄θειας στους πολι΄τες κατα΄ τη συµπλη΄ρωση του ΒΣ τους.
1.2. Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ περιλαµβα΄νει κατηγορι΄ες για την παρουσι΄αση:
΄ ν σχετικα΄ µε προσωπικα΄ θε΄µατα, γλωσσικε΄ς γνω΄σεις, επαγγελµατικη΄ εµπειρι΄α και τυπικα΄
 πληροφοριω
προσο΄ντα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης·
 προ΄σθετων ικανοτη΄των του ατο΄µου, µε ΄εµφαση σε τεχνικε΄ς, οργανωτικε΄ς, καλλιτεχνικε΄ς και κοινωνικε΄ς δεξιο΄τητες·
΄ ν που µπορου΄ν να προστεθου΄ν στο ΒΣ µε τη µορφη΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων
 προ΄σθετων πληροφοριω
παραρτηµα΄των.
΄ σεις που συντα΄σσουν οι ΄διοι
1.3. Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ αποτελει΄ ΄ενα προσωπικο΄ ΄εγγραφο που περιε΄χει δηλω
ι
οι
πολι΄τες.
1.4. Το υπο΄δειγµα ει΄ναι αρκετα΄ αναλυτικο΄ αλλα΄ κα΄θε πολι΄της µπορει΄ να επιλε΄γει τα πεδι΄α που επιθυµει΄ να
΄ σει. Οι πολι΄τες που συµπληρω
΄ νουν το ηλεκτρονικο΄ ΄εντυπο ει΄τε µεταφορτωµε΄νο ει΄τε σε
συµπληρω
απευθει΄ας συ΄νδεση πρε΄πει να ΄εχουν την ευχε΄ρεια να αφαιρου΄ν τα πεδι΄α που δεν επιθυµου΄ν να
΄ σουν. Για παρα΄δειγµα, κα΄ποιος που δεν αναφε΄ρει το φυ΄λο του η΄ δεν διαθε΄τει ειδικε΄ς τεχνικε΄ς
συµπληρω
΄ στε να µην εµφανι΄ζονται κενα΄ πεδι΄α στην οθο΄νη
δεξιο΄τητες πρε΄πει να µπορει΄ να αφαιρει΄ αυτα΄ τα πεδι΄α, ω
η΄ στην ΄εντυπη ΄εκδοση.
1.5. Το Ευρωπαϊκο΄ ΒΣ αποτελει΄ τον κεντρικο΄ α΄ξονα του πλαισι΄ου: ο φα΄κελος europass ενο΄ς δεδοµε΄νου
πολι΄τη περιλαµβα΄νει το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ συµπληρωµε΄νο απο΄ τον ΄διο
ι
τον πολι΄τη και ΄ενα η΄ περισσο΄τερα
α΄λλα ΄εγγραφα europass, συ΄µφωνα µε το ιδιαι΄τερο εκπαιδευτικο΄ και επαγγελµατικο΄ ιστορικο΄ του εν
΄ν
λο΄γω πολι΄τη. Το ηλεκτρονικο΄ ΄εντυπο του ευρωπαϊκου΄ ΒΣ πρε΄πει να επιτρε΄πει την δηµιουργι΄α δεσµω
απο΄ τα σηµει΄α του προς τα συναφη΄ ΄εγγραφα europass, για παρα΄δειγµα απο΄ τον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης
΄ µατος η΄ συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄.
και κατα΄ρτισης προς ΄ενα συµπλη΄ρωµα διπλω
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1.6. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, στοιχει΄ο ε) της απο΄φασης στην οποι΄α επισυνα΄πτεται το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
κατα΄ τη διαχει΄ριση του ευρωπαϊκου΄ ΒΣ, ιδι΄ως στην ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ του, πρε΄πει να λαµβα΄νονται
΄ στε να διασφαλι΄ζεται η πιστη΄ τη΄ρηση των σχετικω
΄ ν κοινοτιπρο΄σφορα µε΄τρα απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ω
΄ ν και εθνικω
΄ ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την
κω
προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς
2.

Κοινη΄ δοµη΄ του Ευρωπαϊκου΄ ΒΣ
Στον ακο΄λουθο πι΄νακα αναφε΄ρεται το υπο΄δειγµα δια΄ρθρωσης και κειµε΄νου του ευρωπαϊκου΄ ΒΣ. Η παρου΄ ς και οι τροποποιη΄σεις της δια΄ρθρωσης και του κειµε΄νου,
σι΄αση της ΄εντυπης και ηλεκτρονικη΄ς µορφη΄ς καθω
΄ ν αρχω
΄ ν.
θα συµφωνηθου΄ν µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των αρµοδι΄ων εθνικω
Το κει΄µενο µε πλα΄γιους χαρακτη΄ρες περιε΄χει οδηγι΄ες για τη συµπλη΄ρωση του εγγρα΄φου.

(Λογο΄τυπος europass)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα΄θε πολι΄της συµπληρω΄νει τα πεδι΄α επιλογη΄ς του
΄ νυµο ΕΠΙΘΕΤΟ, α΄λλο ο΄νοµα(τα):
Ονοµατεπω
Τηλε΄φωνο:
Φαξ:
Ηλεκτρονικη΄ διευ΄θυνση:
Ιθαγε΄νεια:
Ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης Ηµε΄ρα, µη΄νας, ε΄τος:
Φυ΄λο:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4

Ηµεροµηνι΄ες (απο΄ − ε΄ως) Προσθε΄σατε ξεχωριστε΄ς εγγραφε΄ς για κα΄θε σχετικη΄ θε΄ση εργασι΄ας που κατει΄χατε, αρχι΄ζοντας απο΄ την πλε΄ον προ΄σφατη.

4

Επωνυµι΄α και διευ΄θυνση του εργοδο΄τη

4

Ει΄δος της επιχει΄ρησης η΄ του κλα΄δου

4

Απασχο΄ληση η΄ θε΄ση που κατει΄χατε

4

Κυ΄ριες δραστηριο΄τητες και αρµοδιο΄τητες

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
4

Ηµεροµηνι΄ες (απο΄ − ε΄ως) Προσθε΄σατε ξεχωριστε΄ς εγγραφε΄ς για κα΄θε σχετικο΄ κυ΄κλο µαθηµα΄των που ε΄χετε ολοκληρω΄σει αρχι΄ζοντας απο΄ τον πλε΄ον προ΄σφατο.

4

Κυ΄ρια καλυπτο΄µενα θε΄µατα η΄ επαγγελµατικε΄ς δεξιο΄τητες

4

΄ ν προσο΄ντων που απονεµη΄θηκε
Τι΄τλος επαγγελµατικω

4

Επι΄πεδο εθνικη΄ς ταξινο΄µησης (κατα΄ περι΄πτωση)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Που αποκτη΄θηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια του βι΄ου και της σταδιοδροµι΄ας αλλα΄ δεν καλυ΄πτονται απαραι΄τητα µε επι΄σηµα
πιστοποιητικα΄ και διπλω΄µατα.
Μητρικη΄ γλω΄σσα: ∆ιευκρινι΄σατε
΄ σσες: ∆ιευκρινι΄σατε
Άλλες γλω
4

Κατανο΄ηση
Ανα΄γνωση Αναφε΄ρατε επι΄πεδο: βλε΄πε οδηγι΄ες.
Κατανο΄ηση προφορικου΄ λο΄γου Αναφε΄ρατε επι΄πεδο: βλε΄πε οδηγι΄ες.

4

Προφορικη΄ ΄εκφραση
Συζη΄τηση Αναφε΄ρατε επι΄πεδο: βλε΄πε οδηγι΄ες.
Παρουσι΄αση Αναφε΄ρατε επι΄πεδο: βλε΄πε οδηγι΄ες.

4

Γραπτη΄ ΄εκφραση Αναφε΄ρατε επι΄πεδο: βλε΄πε οδηγι΄ες.
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Κοινωνικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες
∆ιαβι΄ωση και εργασι΄α µε α΄λλα α΄τοµα σε πολυπολιτισµικα΄ περιβα΄λλοντα, σε θε΄σεις που η επικοινωνι΄α ει΄ναι σηµαντικη΄ και
σε καταστα΄σεις που απαιτει΄ται οµαδικη΄ εργασι΄α (π.χ. στον πολιτισµο΄ και τον αθλητισµο΄) κ.λπ.
Περιγρα΄ψτε τις αντι΄στοιχες ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
Οργανωτικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες
Συντονισµο΄ς και διοι΄κηση προσωπικου΄, συντονισµο΄ς και διαχει΄ριση σχεδι΄ων και προϋπολογισµω΄ν· στην εργασι΄α, σε εθελοντικη΄ εργασι΄α (π.χ. στον πολιτισµο΄ και στον αθλητισµο΄) και στο σπι΄τι κ.λπ.
Περιγρα΄ψτε αυτε΄ς τις ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
΄ ν υπολογιστω΄ν
∆εξιο΄τητες και ικανο΄τητες σε θε΄µατα ηλεκτρονικω
Επεξεργασι΄α κειµε΄νου και α΄λλες εφαρµογε΄ς, αναζη΄τηση βα΄σεων δεδοµε΄νων, εξοικει΄ωση µε το ∆ιαδι΄κτυο, προηγµε΄νες
δεξιο΄τητες (προγραµµατισµο΄ς κ.λπ).
Περιγρα΄ψτε τις αντι΄στοιχες ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
Τεχνικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες
Όσον αφορα΄ ειδικα΄ ει΄δη εξοπλισµου΄, µηχανη΄µατα κ.λπ. πλην των υπολογιστω΄ν.
Περιγρα΄ψτε τις αντι΄στοιχες ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
Καλλιτεχνικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες
Μουσικη΄, συγγραφη΄, σχεδιασµο΄ς κ.α.
Περιγρα΄ψτε τις αντι΄στοιχες ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
Άλλες δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες
Ικανο΄τητες που δεν αναφε΄ρονται παραπα΄νω
Περιγρα΄ψτε τις αντι΄στοιχες ικανο΄τητες και αναφε΄ρατε που΄ αποκτη΄θηκαν.
Άδεια(ες) οδη΄γησης
Αναφε΄ρατε εα΄ν ει΄στε κα΄τοχος α΄δειας οδη΄γησης και σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης για ποια κατηγορι΄α οχη΄µατος.
Προ΄σθετες πληροφορι΄ες
Αναφε΄ρατε εδω΄ κα΄θε α΄λλη πληροφορι΄α που µπορει΄ να παρουσια΄ζει ενδιαφε΄ρον, π.χ. υπευ΄θυνοι επαφω΄ν, συστα΄σεις κ.λπ.
Παραρτη΄µατα
Αναφε΄ρατε τα τυχο΄ντα συνηµµε΄να παραρτη΄µατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MOBILIPASS
1.

Περιγραφη΄
1.1. Το ευρωπαϊκο΄ βιβλια΄ριο κινητικο΄τητας mobilipass, χρησιµευ΄ει για την καταγραφη΄, βα΄σει ενο΄ς κοινου΄
΄ ν περιο΄δων µα΄θησης ο΄πως ορι΄ζονται στο σηµει΄ο 1.2
ευρωπαϊκου΄ υποδει΄γµατος, των ευρωπαϊκω
Προ΄κειται για ΄ενα προσωπικο΄ ΄εγγραφο, στο οποι΄ο καταγρα΄φεται κα΄θε ιδιαι΄τερη περι΄οδος κατα΄ρτισης
που ολοκλη΄ρωσε ο κα΄τοχο΄ς του σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.
Σκοπο΄ς του ει΄ναι να διευκολυ΄νει τον κα΄τοχο΄ του να γνωστοποιει΄ καλυ΄τερα τα οφε΄λη που αποκο΄µισε
απο΄ τη συγκεκριµε΄νη εκπαιδευτικη΄ εµπειρι΄α ιδι΄ως σε επι΄πεδο ικανοτη΄των.
1.2. Κα΄θε ευρωπαϊκη΄ περι΄οδος κατα΄ρτισης αντιστοιχει΄ στη χρονικη΄ περι΄οδο που διαµε΄νει ΄ενα α΄τοµο (ανε΄ ρα για σκοξαρτη΄τως ηλικι΄ας, επιπε΄δου εκπαι΄δευσης και επαγγελµατικη΄ς κατα΄στασης( σε µι΄α α΄λλη χω
που΄ς κατα΄ρτισης και η οποι΄α:
( ει΄τε πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης και
κατα΄ρτισης,
( ει΄τε ικανοποιει΄ ο΄λα τα ακο΄λουθα ποιοτικα΄ κριτη΄ρια:
΄ ρα πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο µιας πρωτοβουλι΄ας
( η περι΄οδος διαµονη΄ς σε µι΄α α΄λλη χω
΄ ρα προε΄λευσης του ατο΄µου που την παρακολουθει΄·
µα΄θησης µε βα΄ση την χω
΄ ρα προε΄λευσης (απο( ο οργανισµο΄ς που ει΄ναι αρµο΄διος για την πρωτοβουλι΄α µα΄θησης στη χω
στε΄λλων οργανισµο΄ς) ορι΄ζει απο΄ κοινου΄ µε τον οργανισµο΄ υποδοχη΄ς και υποβα΄λλει στην ΕΥΕ
΄ ρα προε΄λευσης,
(η΄ σε φορε΄α που ΄εχει εξουσιοδοτηθει΄ να διαχειρι΄ζεται το mobilipass) στη χω
γραπτη΄ συµφωνι΄α σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο, τους στο΄χους και τη δια΄ρκεια της ευρωπαϊκη΄ς
περιο΄δου µα΄θησης, διασφαλι΄ζοντας κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ την απαραι΄τητη γλωσσικη΄ υποστη΄΄ ρα υποδοχη΄ς που ει΄ναι επιφορτιριξη του ενδιαφεροµε΄νου και ορι΄ζει ΄ενα συ΄µβουλο στη χω
σµε΄νος µε τη στη΄ριξη, ενηµε΄ρωση, καθοδη΄γηση και παρακολου΄θηση του ενδιαφεροµε΄νου·
΄ς
( ΄οπου ει΄ναι απαραι΄τητο, ο αποστε΄λλων οργανισµο΄ς και ο οργανισµο΄ς υποδοχη
΄ ζονται για να παρα
΄ σχουν στο ενδιαφερο΄µενο α
΄ τοµο την κατα
΄ λληλη πλησυνεργα
΄ µε την υγει΄α και την ασφα
΄ λεια στον το΄πο εργασι΄ας, την εργαροφο΄ρηση σχετικα
΄ν την ισο΄τητα και α
΄λλες διατα
΄ ξεις που αφοτικη΄ νοµοθεσι΄α, τα µε΄τρα που αφορου
΄ν την εργασι΄α στη χω
΄ ρα υποδοχη
΄ς·
ρου
΄ ρες πρε΄πει να ει΄ναι κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης η΄ χω
΄ ρες της
( ο΄λες οι εµπλεκο΄µενες χω
ΕΖΕΣ η΄ του ΕΟΧ.
΄ τον οργανισµο΄ υποδοχη΄ς που συµ΄ νεται απο΄ τον αποστε΄λλοντα οργανισµο΄ η
1.3. Το mobilipass συµπληρω
µετε΄χει στο σχε΄διο κινητικο΄τητας, στη γλω΄σσα που ΄εχει συµφωνηθει΄ απο΄ αυτου΄ς και απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο.
Οι πολι΄τες που κατε΄χουν mobilipass δικαιου΄νται να ζητη΄σουν µετα΄φραση του βιβλιαρι΄ου τους σε µι΄α
΄ σσα του αποστε΄λλοντος οργανισµου΄ η΄ του οργανισµου΄
δευ΄τερη γλω΄σσα που µπορει΄ να ει΄ναι η γλω
΄ σσα. Σε περι΄πτωση τρι΄της γλω
΄ σσας, την ευθυ΄νη της µετα΄φρασης φε΄ρει ο
υποδοχη΄ς η΄ µι΄α τρι΄τη γλω
αποστε΄λλων οργανισµο΄ς.
1.4. Το mobilipass περιλαµβα΄νει προσωπικα΄ στοιχει΄α (βλε΄πε παρα΄γραφο 2 παρακα΄τω).
Το ονοµατεπω΄νυµο του κατο΄χου του mobilipass αποτελει΄ το µοναδικο΄ υποχρεωτικο΄ προσωπικο΄ στοι΄ νουν το mobilipass µπορου΄ν να συµπληρω
΄ σουν τα υπο΄λοιπα πεδι΄α
χει΄ο. Οι οργανισµοι΄ που συµπληρω
΄ σει τη συγκατα΄θεση΄ του το ενδιαφερο΄µενο
που αφορου΄ν προσωπικα΄ στοιχει΄α µο΄νο εφο΄σον ΄εχει δω
προ΄σωπο.
Το πεδι΄ο «Επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα» δεν ει΄ναι υποχρεωτικο΄, επειδη΄ αναγνωρι΄ζεται το γεγονο΄ς ο΄τι δεν
΄ ν επαγει΄ναι απαραι΄τητο κα΄θε πρωτοβουλι΄α εκπαι΄δευσης η΄ κατα΄ρτισης να οδηγει΄ στην απο΄κτηση τυπικω
΄ ν προσο΄ντων.
γελµατικω
Κα΄θε ρυ΄θµιση για τη συµπλη΄ρωση του mobilipass σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ (ει΄τε µεταφορτωµε΄νο ει΄τε σε
απευθει΄ας συ΄νδεση( πρε΄πει να επιτρε΄πει την αφαι΄ρεση των µη συµπληρωνο΄µενων πεδι΄ων ω΄στε να µην
εµφανι΄ζονται κενα΄ πεδι΄α στην οθο΄νη η΄ στην ΄εντυπη ΄εκδοση.
1.5. Η ΕΥΕ ει΄ναι αρµο΄δια να διασφαλι΄ζει ο΄τι:
΄ ν περιο΄δων µα΄θη( τα ΄εγγραφα mobilipass εκδι΄δονται µε µοναδικο΄ σκοπο΄ την καταγραφη΄ ευρωπαϊκω
σης·
΄ νονται σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄·
( ο΄λα τα ΄εγγραφα mobilipass συµπληρω
( ο΄λα τα βιβλια΄ρια mobilipass παραδι΄δονται στους κατο΄χους τους και σε ΄εντυπη µορφη΄, βα΄σει
αρχει΄ου που εκπονει΄ται για το σκοπο΄ αυτο΄ σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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1.6. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, στοιχει΄ο ε) της απο΄φασης στην οποι΄α επισυνα΄πτεται το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
κατα΄ τη διαχει΄ριση του mobilipass, ιδι΄ως στην ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ του, πρε΄πει να λαµβα΄νονται προ΄΄ στε να διασφαλι΄ζεται η πιστη΄ τη΄ρηση των σχετικω
΄ ν κοινοτικω΄ν
σφορα µε΄τρα απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ω
΄ ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την προκαι εθνικω
στασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς
2.

Κοινο΄ ΄εντυπο Mobilipass
Στον ακο΄λουθο πι΄νακα αναφε΄ρεται η δια΄ρθρωση και το κει΄µενο του mobilipass. Η παρουσι΄αση της ΄εντυπης
και ηλεκτρονικη΄ς µορφη΄ς καθω΄ς και οι τροποποιη΄σεις της δια΄ρθρωσης και του κειµε΄νου, θα συµφωνηθου΄ν
΄ ν αρχω
΄ ν.
µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των αρµοδι΄ων εθνικω
΄ στε να διευκολυ΄νεται η ανα΄κτηση΄ του σε πολυγλωσσικο΄ γλωσσα΄Κα΄θε στοιχει΄ο κειµε΄νου ει΄ναι αριθµηµε΄νο, ω
ριο. Το κει΄µενο µε πλα΄γιους χαρακτη΄ρες περιε΄χει οδηγι΄ες για τη συµπλη΄ρωση του εγγρα΄φου. Τα πεδι΄α που
΄ νονται µε αστερι΄σκο (*) δεν ει΄ναι υποχρεωτικα΄.
σηµειω

(Λογο΄τυπος europass)
MOBILIPASS
(1)

Το παρο΄ν mobilipass εκδι΄δεται στο ο΄νοµα του

(2)

ονοµατεπω΄νυµο κατο΄χου

(3)

απο΄

(4)

οργανισµο΄ς αρµο΄διος για τη διοργα΄νωση της πρωτοβουλι΄ας κατα΄ρτισης στη χω΄ρα προε΄λευσης

(5)

Ηµεροµηνι΄α λη΄ξης (ηη/µµ/εεεε)

(6)

Υπογραφη΄/σφραγι΄δα (υπογραφη΄ και σφραγι΄δα του οργανισµου΄ που εκδι΄δει το ε΄γγραφο)

(7)

Προσωπικα στοιχεια του κατοχου:

(8)

΄ νυµο
Επω

(9)

Όνοµα(-τα)

(10) Υπογραφη΄
(11) * ∆ιευ΄θυνση (ο΄νοµα και αριθµο΄ς οδου΄, ταχυδροµικο΄ς κω΄δικας, πο΄λη, χω΄ρα)
(12) * Επικοινωνι΄α (πχ. ηλεκτρονικη΄ διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο)
(13) Ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης (ηη/µµ/εεεε)
(14) * Ιθαγε΄νεια
(15) * Θε΄ση για φωτογραφι΄α
(16) Ευρωπαϊκη περιοδοσ καταρτισησ
΄ θηκε µι΄α
(17) Παρακολου΄θηση εκπαιδευτικη΄ς η΄ επιµορφωτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας κατα΄ τη δια΄ρκεια της οποι΄ας ολοκληρω
ευρωπαϊκη΄ περι΄οδος κατα΄ρτισης.
(18) * Επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα (δι΄πλωµα, τι΄τλος η΄ α΄λλο πιστοποιητικο΄ που αποτελει΄ την κατα΄ληξη της πρωτοβουλι΄ας
κατα΄ρτισης, εα΄ν υπα΄ρχει).
(19) ∆ια΄ρκεια της ευρωπαϊκη΄ς περιο΄δου µα΄θησης
(20) Απο΄ ηη/µµ/εεεε ΄εως ηη/µµ/εεεε
(21) Αναλυτικα΄ στοιχει΄α του οργανισµου΄ υποδοχη΄ς
(22) Ονοµατεπω΄νυµο και καθη΄κοντα του συµβου΄λου
(23) Περιεχο΄µενο της ευρωπαϊκη΄ς περιο΄δου µα΄θησης
(24) Στο σηµει΄ο αυτο΄ πρε΄πει να παρε΄χονται, κατα΄ περι΄πτωση, κατα΄λληλες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την περι΄οδο εκπαι΄δευσης η΄ κατα΄ρτισης που παρακολου΄θησε ο ενδιαφερο΄µενος η΄ την επαγγελµατικη΄ εµπειρι΄α που απε΄κτησε κατα΄ τη
δια΄ρκεια της εν λο΄γω περιο΄δου µα΄θησης και, κατα΄ περι΄πτωση, σχετικα΄ µε τις δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες που απε΄κτησε και τη µε΄θοδο αξιολο΄γησης.
(25) Στην περιγραφη΄ πρε΄πει να επισηµαι΄νεται ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο η ευρωπαι¨κη΄ περι΄οδος κατα΄ρτισης βελτι΄ωσε:
(26) την εξοικει΄ωση του κατο΄χου µε τις τεχνικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες που συνδε΄ονται α΄µεσα µε το συγκεκριµε΄νο
θεµατολογικο΄ πεδι΄ο της εκπαιδευτικη΄ς η΄ επιµορφωτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας στην οποι΄α συµµετει΄χε·
(27) τις γλωσσικε΄ς γνω΄σεις του κατο΄χου·
(28) τις κοινωνικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες του κατο΄χου, συµπεριλαµβανοµε΄νων ειδικο΄τερα εκει΄νων που σχετι΄ζονται µε τις διαπολιτισµικε΄ς του εµπειρι΄ες·
(29) τις οργανωτικε΄ς δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες του κατο΄χου·
(30) τυχο΄ν α΄λλες δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες του κατο΄χου.
(31) Υπογραφε΄ς του οργανισµου΄ υποδοχη΄ς και του κατο΄χου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1.

Περιγραφη΄
΄ µατος (Σ∆) ει΄ναι ΄ενα ΄εγγραφο που προσαρτα΄ται στο δι΄πλωµα τριτοβα΄θµιας εκπαι΄1.1. Το συµπλη΄ρωµα διπλω
΄ ρας# του τι
δευσης προκειµε΄νου να διευκολυ΄νεται η κατανο΄ηση απο΄ τρι΄τους #κυρι΄ως πολι΄τες α΄λλης χω
αντιπροσωπευ΄ει το εν λο΄γω δι΄πλωµα ο΄σον αφορα΄ τις γνω΄σεις και ικανο΄τητες του κατο΄χου του.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, το Σ∆ περιγρα΄φει τη φυ΄ση, το επι΄πεδο, το γενικο΄ πλαι΄σιο, το περιεχο΄µενο και το
΄ ς των σπουδω
΄ ν που πραγµατοποιη΄θηκαν και ολοκληρω΄θηκαν µε επιτυχι΄α απο΄ τον κα΄τοχο του
καθεστω
΄ µατος στο οποι΄ο προσαρτα΄ται το Σ∆. Προ΄κειται, εποµε΄νως, για ΄ενα προσωπικο΄ ΄εγγραφο, που
διπλω
αναφε΄ρεται σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο κα΄τοχο.
΄ ριση του
1.2. Το Σ∆ δεν αντικαθιστα΄ το αρχικο΄ δι΄πλωµα και δεν παρε΄χει δικαι΄ωµα για την επι΄σηµη αναγνω
΄ µατος απο΄ ακαδηµαϊκ΄ες αρχε΄ς α΄λλων χωρω
΄ ν. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, διευκολυ΄νει την
αρχικου΄ διπλω
΄ µατος και κατ’ επε΄κταση διευκολυ΄νει την αναγνω
΄ ριση΄ του απο΄ τις
ορθη΄ αξιολο΄γηση του αρχικου΄ διπλω
αρµο΄διες αρχε΄ς.
1.3. Το Σ∆ εκδι΄δεται απο΄ τις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς συ΄µφωνα µε το υπο΄δειγµα που ΄εχει εκπονη΄σει η κοινη΄
οµα΄δα εργασι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς, του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης και της Ουνε΄σκο που το
΄εθεσαν σε δοκιµη΄ και το τελειοποι΄ησαν. Υπα΄ρχουν διαθε΄σιµες µεταφρα΄σεις και στις 11 επι΄σηµες γλω
΄ σσες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Προ΄κειται για ΄ενα ευε΄λικτο, µη δεσµευτικο΄ µε΄σο που ΄εχει σχεδιαστει΄ για
πρακτικου΄ς καθαρα΄ σκοπου΄ς, και µπορει΄ να προσαρµο΄ζεται στις τοπικε΄ς ανα΄γκες.
΄ ριση της ταυτο΄τητας του κατο΄χου
1.4. Το Σ∆ περιλαµβα΄νει οκτω΄ σηµει΄α τα οποι΄α: επιτρε΄πουν την αναγνω
΄ ν προσο΄ντων (1) και αυτω΄ν καθαυτω
΄ ν των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων (2), παρε΄χουν
των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων (3), το περιεχο΄µενο και τα εξαγχθε΄ντα
πληροφορι΄ες για το επι΄πεδο των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων (5), επιτρε΄πουν την παροχη΄ περαιαποτελε΄σµατα (4), τη χρησιµο΄τητα των επαγγελµατικω
΄ ν (6), πιστοποιου΄ν το συµπλη΄ρωµα (7) και τε΄λος παρε΄χουν πληροφορι΄ες για το εθνικο΄
τε΄ρω πληροφοριω
συ΄στηµα τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης (8). Πρε΄πει να παρε΄χονται πληροφορι΄ες και για τα οκτω΄ σηµει΄α. Σε
΄ ν πρε΄πει να υποβα΄λλεται σχετικη΄ αιτιολο΄γηση. Οι θεσµικοι΄ φορει΄ς
περι΄πτωση µη παροχη΄ς πληροφοριω
πρε΄πει να εφαρµο΄ζουν για το Σ∆ την ΄δια
ι
διαδικασι΄α πιστοποι΄ησης που εφαρµο΄ζουν για το ΄διο
ι
το
δι΄πλωµα.
1.5. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, στοιχει΄ο ε) της απο΄φασης στην οποι΄α επισυνα΄πτεται το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
κατα΄ τη διαχει΄ριση του Σ∆, ιδι΄ως στην ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ του, πρε΄πει να λαµβα΄νονται προ΄σφορα µε΄τρα
΄ στε να διασφαλι΄ζεται η απο΄λυτη τη΄ρηση των συναφω
΄ ν κοινοτικω΄ν και εθνικω
΄ν
απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ω
διατα΄ξεων που αφορου΄ν την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την προστασι΄α της
ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς.

2.

Κοινη΄ δοµη΄ του Σ∆
΄ µατος διπλω
΄ µατος. Η
Στον ακο΄λουθο πι΄νακα αναφε΄ρεται το υπο΄δειγµα δοµη΄ς και κειµε΄νου του συµπληρω
παρουσι΄αση το΄σο σε ΄εντυπη ο΄σο και ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ θα συµφωνηθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς.
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(Λογο΄τυπος europass)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1.

΄ ν προσο΄ντων
Στοιχει΄α ταυτο΄τητας κατο΄χου επαγγελµατικω
1.1. Επι΄θετο
1.2. Όνοµα:
1.3. Ηµεροµηνι΄α, Το΄πος, Χω΄ρα Γε΄ννησης:
1.4. Αριθµο΄ς µητρω΄ου η΄ κωδικο΄ς φοιτητη΄:

2.

Πληροφορι΄ες που αφορου΄ν τα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα
΄ ν προσο΄ντων (πλη΄ρης, συντετµηµε΄νη):
2.1. Ονοµασι΄α επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων (πλη΄ρης, συντετµηµε΄νη):
Ονοµασι΄α τι΄τλου επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων:
2.2. Κυ΄ριο(-α) πεδι΄ο(-α) µελε΄της για την απο΄κτηση των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων:
2.3. Ονοµασι΄α ιδρυ΄µατος που απε΄νειµε τον τι΄τλο επαγγελµατικω
΄ ν:
2.4. Ονοµασι΄α ιδρυ΄µατος που ει΄ναι αρµο΄διο για την οργα΄νωση των σπουδω
2.5. Γλω΄σσα(-ες) διδασκαλι΄ας/εξετα΄σεων:

3.

΄ ν προσο΄ντων
Πληροφορι΄ες για το επι΄πεδο των επαγγελµατικω
΄ ν προσο΄ντων:
3.1. Επι΄πεδο επαγγελµατικω
3.2. Επι΄σηµη δια΄ρκεια προγρα΄µµατος:
3.3. Απαιτη΄σεις εισαγωγη΄ς:

4.

΄ ν και τα εξαγχθε΄ντα αποτελε΄σµατα
Πληροφορι΄ες για το περιεχο΄µενο των σπουδω
΄ ν:
4.1. Καθεστω΄ς σπουδω
4.2. Απαιτη΄σεις προγρα΄µµατος:
4.3. Αναλυτικε΄ς πληροφορι΄ες προγρα΄µµατος:
4.4. Συ΄στηµα βαθµολο΄γησης, οδηγι΄ες κατανοµη΄ς βαθµολογι΄ας
4.5. Συνολικη΄ κατα΄ταξη:

5.

΄ ν προσο΄ντων
Πληροφορι΄ες για τη χρησιµο΄τητα των επαγγελµατικω
΄ ν:
5.1. Προ΄σβαση σε ανω΄τερο κυ΄κλο σπουδω
΄ ς:
5.2. Επαγγελµατικο΄ καθεστω

6.

Προ΄σθετες πληροφορι΄ες
6.1. Προ΄σθετες πληροφορι΄ες:
΄ ν:
6.2. Πηγε΄ς προ΄σθετων πληροφοριω

7.

΄ µατος
Πιστοποι΄ηση του συµπληρω
΄ µατος αναφε΄ρεται στα ακο΄λουθα αρχικα΄ ΄εγγραφα:
Το παρο΄ν Συµπλη΄ρωµα ∆ιπλω
Υπευ΄θυνος
Σφραγι΄δα

8.

Πληροφορι΄ες για το εθνικο΄ συ΄στηµα τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης:
8.1. Ει΄δη Ιδρυµα΄των και ΄ελεγχος ιδρυµα΄των
΄ν
8.2. Ει΄δη προγραµµα΄των και χορηγου΄µενοι τι΄τλοι σπουδω
΄ν
8.3. Έγκριση/Πιστοποι΄ηση προγραµµα΄των και τι΄τλων σπουδω
΄ν
8.4. Οργα΄νωση σπουδω
8.4.1. Ολοκληρωµε΄να προγρα΄µµατα «µακρα΄ς δια΄ρκειας» (ενιαι΄ου κυ΄κλου): (∆ι΄πλωµα, Magister Artium,
Staatsprófung)
8.4.2. Προγρα΄µµατα δυ΄ο κυ΄κλων: (Bakkalauereus/Bachelor  Magiste/Master degrees)
8.5. Εξειδικευµε΄νες σπουδε΄ς στην τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση
8.6. ∆ιδακτορικη΄ διατριβη΄
8.8. Συ΄στηµα βαθµολογι΄ας
8.9. Προ΄σβαση στην τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση
΄ν
8.10. Εθνικε΄ς πηγε΄ς πληροφοριω

30.4.2004

30.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

1.

Περιγραφη΄
΄ ν (ΕΧΓ), που αναπτυ΄χθηκε απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης, ει΄ναι
1.1. Το ευρωπαϊκο΄ χαρτοφυλα΄κιο γλωσσω
΄ενα ΄εγγραφο στο οποι΄ο οι σπουδαστε΄ς γλωσσω
΄ ν µπορου΄ν να καταχωρου΄ν τις γλωσσικε΄ς γνω΄σεις τους
και τις πολιτιστικε΄ς εµπειρι΄ες και ικανο΄τητε΄ς τους.
1.2. Το ΕΧΓ ΄εχει δυ΄ο λειτουργι΄ες: την παιδαγωγικη΄ και τη δηλωτικη΄.
΄ ν ω΄στε να
Η πρω΄τη σχεδια΄στηκε µε σκοπο΄ την παροχη΄ επιπλε΄ον κινη΄τρων στους σπουδαστε΄ς γλωσσω
΄ σσες και να επιδιω
΄ κουν την απο΄κτηση
βελτιω΄σουν την επικοινωνιακη΄ τους ικανο΄τητα σε δια΄φορες γλω
΄ ν εµπειριω
΄ ν µα΄θησης. Αποσκοπει΄ να βοηθη΄σει τους σπουδαστε΄ς να καταγρα΄φουν
νε΄ων διαπολιτιστικω
εκει΄ τους µαθησιακου΄ς τους στο΄χους, να προγραµµατι΄ζουν τη µα΄θηση΄ τους και να µαθαι΄νουν αυτο΄νοµα.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τη δηλωτικη΄ του λειτουργι΄α, το ΕΧΓ στοχευ΄ει στην τεκµηρι΄ωση της γλωσσικη΄ς επα΄ρκειας
του κατο΄χου κατα΄ συνολικο΄, πληροφοριακο΄, διαφανη΄ και αξιο΄πιστο τρο΄πο. Βοηθα΄ τους σπουδαστε΄ς να
καταγρα΄φουν τα επι΄πεδα δεξιο΄τητας που ΄εχουν επιτυ΄χει σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες ξε΄νες γλω΄σσες και τους
καθιστα΄ ικανου΄ς να πληροφορου΄ν τους α΄λλους κατα΄ αναλυτικο΄ και διεθνω΄ς συγκρι΄σιµο τρο΄πο. Κα΄θε
δεξιο΄τητα αξιοποιει΄ται, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν αποκτη΄θηκε εντο΄ς η΄ εκτο΄ς της επι΄σηµης εκπαι΄δευσης.
1.3. Το ΕΧΓ περιε΄χει:
΄ ν το οποι΄ο ο κα΄τοχος ενηµερω
΄ νει τακτικα΄. Ο κα΄τοχος περιγρα΄φει τις
4 ΄ενα διαβατη΄ριο γλωσσω
γλωσσικε΄ς του/της δεξιο΄τητες, συ΄µφωνα µε κοινα΄ κριτη΄ρια σε ολο΄κληρη την Ευρω΄πη.
΄ σσα.
4 ΄ενα αναλυτικο΄ βιογραφικο΄ σηµει΄ωµα που περιγρα΄φει τις εµπειρι΄ες του κατο΄χου σε κα΄θε γλω
΄ ν εργασιω
΄ ν που αποδεικνυ΄ουν τις
4 ΄ενα φα΄κελο στον οποι΄ο καταχωρου΄νται παραδει΄γµατα προσωπικω
γλωσσικε΄ς δεξιο΄τητες.
΄ ν αποτελει΄ ιδιοκτησι΄α του σπουδαστη΄.
Το ευρωπαϊκο΄ χαρτοφυλα΄κιο γλωσσω
΄ ν αρχω
΄ ν και κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν. Στα
1.4. Για ο΄λα τα χαρτοφυλα΄κια συµφωνη΄θηκε ΄ενα συ΄νολο κοινω
΄ πης αναπτυ΄σσονται δια΄φορα προ΄τυπα ανα΄λογα µε την ηλικι΄α των
κρα΄τη µε΄λη του Συµβουλι΄ου της Ευρω
΄ ν και το εθνικο΄ πλαι΄σιο. Όλα τα προ΄τυπα πρε΄πει να συµφωνου΄ν µε τις κοινε΄ς αρχε΄ς και να
σπουδαστω
εγκρι΄νονται απο΄ την εθνικη΄ επιτροπη΄ επικυ΄ρωσης προκειµε΄νου να µπορου΄ν να φε΄ρουν το λογο΄τυπο του
΄ ν, το οποι΄ο
΄ πης. Στην συνε΄χεια ακολουθει΄ ΄ενα υπο΄δειγµα διαβατηρι΄ου γλωσσω
Συµβουλι΄ου της Ευρω
΄ νεται συ΄µφωνα µε µια καθορισµε΄νη δοµη΄.
αποτελει΄ τµη΄µα του χαρτοφυλακι΄ου που πρε΄πει να συµπληρω
1.5. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, στοιχει΄ο ε) της απο΄φασης στην οποι΄α επισυνα΄πτεται το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
΄ ν, ιδιαι΄τερα στην ηλεκτρονικη΄ του µορφη΄, θα
στη διαχει΄ριση του ευρωπαϊκου΄ χαρτοφυλακι΄ου γλωσσω
πρε΄πει να λαµβα΄νονται κατα΄λληλα µε΄τρα απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς για τη διασφα΄λιση της πιστη΄ς τη΄ρη΄ ν κοινοτικω΄ν και εθνικω
΄ ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωσης των σχετικω
πικου΄ χαρακτη΄ρα και την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς.

2.

΄ν
Κοινη΄ δοµη΄ για το τµη΄µα γλωσσικου΄ διαβατηρι΄ου του Ευρωπαϊκου΄ χαρτοφυλακι΄ου γλωσσω
Στον ακο΄λουθο πι΄νακα αναφε΄ρεται το κοινο΄, µη δεσµευτικο΄ υπο΄δειγµα δοµη΄ς κειµε΄νου του τµη΄µατος γλωσ΄ ν. Η δια΄ταξη το΄σο της ΄εντυπης ο΄σο και της
σικου΄ διαβατηρι΄ου του ευρωπαϊκου΄ χαρτοφυλακι΄ου γλωσσω
ηλεκτρονικη΄ς µορφη΄ς θα συµφωνηθει΄ µε τις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς.
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(Λογο΄τυπος europass)
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
΄ γλωσσικω
΄ ν δεξιοτη
΄των
Χαρακτηριστικα
Μητρικη΄(-ες) γλω΄σσα(-ες): [αναφε΄ρατε]
Γλω΄σσα

Γραπτη΄ ΄εκφραση

Προφορικη΄ επικοινωνι΄α

Προφορικη΄
΄εκφραση

Ανα΄γνωση

Κατανο΄ηση

Αυτοαξιολο΄γηση
(Επαναλα΄βατε ο΄σες φορε΄ς χρεια΄ζεται.)
΄ παρουσι΄αση της εκµα
΄ θησης γλωσσω
΄ ν και των διαπολιτισµικω
΄ ν εµπειριω
΄ν
Συνοπτικη
Εκµα΄θηση γλω΄σσας και χρη΄ση σε χω΄ρα/περιφε΄ρεια ο΄που δεν οµιλει΄ται η γλω΄σσα
Γλω΄σσα

Με΄χρι 1 ΄ετος

Με΄χρι 3 ΄ετη

Με΄χρι 5 ΄ετη

Άνω των 5 ετω΄ν

Με΄χρι 5 µη΄νες

Πα΄νω απο΄ 5 µη΄νες

Πρωτοβα΄θµια/δευτεροβα΄θµια/επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση
Τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση
Εκπαι΄δευση ενηλι΄κων
Άλλα µαθη΄µατα
΄ ρο εργασι΄ας
Τακτικη΄ χρη΄ση στο χω
Τακτικη΄ επαφη΄ µε οµιλου΄ντες τη
΄ σσα
γλω
Άλλα
Περαιτε΄ρω πληροφορι΄ες για γλωσσικε΄ς και πολιτισµικε΄ς εµπειρι΄ες
(Επαναλα΄βατε ο΄σες φορε΄ς χρεια΄ζεται.)
΄ς σε περιφε΄ρεια ΄οπου οµιλει΄ται η γλω
΄ σσα
Περι΄οδοι παραµονη
Γλω΄σσα

Με΄χρι 1 µη΄να

Με΄χρι 3 µη΄νες

Χρη΄ση της γλω΄σσας για σπουδε΄ς η΄
κατα΄ρτιση
Χρη΄ση της γλω΄σσας κατα΄ την εργασι΄α
Άλλες
Περαιτε΄ρω πληροφορι΄ες για τις γλωσσικε΄ς και διαπολιτισµικε΄ς εµπειρι΄ες
΄ και διπλω
΄ µατα
Πιστοποιητικα

Γλω΄σσα: Επι΄πεδο:
Τι΄τλος:
Χορηγη΄θηκε απο΄:
Έτος:
(Επαναλα΄βατε ο΄σες φορε΄ς χρεια΄ζεται)

30.4.2004

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1.

Περιγραφη΄
1.1. Το συµπλη΄ρωµα πιστοποιητικου΄ (ΣΠ) αποτελει΄ ΄εγγραφο που προσαρτα΄ται σε ΄ενα πιστοποιητικο΄ επαγ΄ στε να διευκολυ΄νεται η κατανο΄ηση απο΄ τρι΄τους !ιδι΄ως σε α΄λλη χω
΄ ρα! του
γελµατικη΄ς κατα΄ρτισης, ω
τι αντιπροσωπευ΄ει το πιστοποιητικο΄ ο΄σον αφορα΄ τις ικανο΄τητες του κατο΄χου του.
Για το σκοπο΄ αυτο΄ το ΣΠ παρε΄χει πληροφορι΄ες ως προς:
! τις αποκτηθει΄σες δεξιο΄τητες και ικανο΄τητες·
! το φα΄σµα των θε΄σεων εργασι΄ας στις οποι΄ες ΄εχει προ΄σβαση ο κα΄τοχος του πιστοποιητικου΄·
! τους φορει΄ς χορη΄γησης και πιστοποι΄ησης·
! το επι΄πεδο του πιστοποιητικου΄·
! τους δια΄φορους τρο΄πους απο΄κτησης του πιστοποιητικου΄·
΄ τερο εκπαιδευτικο΄ επι΄πεδο.
! τις απαιτη΄σεις εισαγωγη΄ς και τις ευκαιρι΄ες προ΄σβασης στο ανω
1.2. Το ΣΠ δεν αντικαθιστα΄ το πρωτο΄τυπο πιστοποιητικο΄ και δεν παρε΄χει κανε΄να δικαι΄ωµα σε επι΄σηµη
΄ ριση του πρωτο΄τυπου πιστοποιητικου΄ απο΄ αρχε΄ς α΄λλων χωρω΄ν. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, διευκοαναγνω
΄ στε να συµβα΄λει στην επι΄τευξη
λυ΄νει µι΄α σηµαντικη΄ αξιολο΄γηση του πρωτο΄τυπου πιστοποιητικου΄, ω
΄ ρισης απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς.
αναγνω
΄ µατα πιστοποιητικου΄ εκδι΄δονται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς σε εθνικο΄ επι΄πεδο και παρε΄χονται
1.3. Τα συµπληρω
στους πολι΄τες που κατε΄χουν το αντι΄στοιχο πιστοποιητικο΄ συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που ΄εχουν συµφωνηθει΄ σε εθνικο΄ επι΄πεδο.
Το τµη΄µα 2 παρακα΄τω προβλε΄πει την κοινη΄ δοµη΄ των συµπληρωµα΄των πιστοποιητικου΄.

2.

Κοινη΄ δοµη΄ των συµπληρωµα΄των πιστοποιητικου΄
΄ µατος πιστοποιητικου΄. Η
Ο ακο΄λουθος πι΄νακας περιε΄χει το κοινο΄ προ΄τυπο δοµη΄ς και κειµε΄νου του συµπληρω
δια΄ταξη της ΄εκδοσης το΄σο σε ΄εντυπη ο΄σο και σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ καθω΄ς επι΄σης και οι τροποποιη΄σεις της
δοµη΄ς και του κειµε΄νου πρε΄πει να συµφωνηθου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄ και τις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς.

(Λογο΄τυπος europass)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Τι΄τλος πιστοποιητικου΄ (στη γλω΄σσα του πρωτοτυ΄που).
2. Μεταφρασµε΄νος τι΄τλος του πιστοποιητικου΄ (η µετα΄φραση αυτη΄ δεν ΄εχει νοµικη΄ ισχυ΄).
3. Περιγραφη΄ δεξιοτη΄των και ικανοτη΄των
4. Φα΄σµα των θε΄σεων εργασι΄ας στις οποι΄ες ΄εχει προ΄σβαση ο κα΄τοχος του πιστοποιητικου΄ (αν υπα΄ρχουν)
5. Επι΄σηµη βα΄ση του πιστοποιητικου΄
! Επωνυµι΄α και ιδιο΄τητα του φορε΄α ΄εκδοσης του πιστοποιητικου΄
΄ ριση του πιστο! Επωνυµι΄α και ιδιο΄τητα της εθνικη΄ς/περιφερειακη΄ς/τοµεακη΄ς αρχη΄ς που παρε΄χει πιστοποι΄ηση/αναγνω
ποιητικου΄
! Επι΄πεδο του πιστοποιητικου΄ (εθνικο΄ η΄ διεθνε΄ς)
! Κλι΄µακα βαθµολο΄γησης/ελα΄χιστες απαιτη΄σεις επιτυχι΄ας
΄ τερο επι΄πεδο εκπαι΄δευσης/κατα΄ρτισης
! Προ΄σβαση στο ανω
! ∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες
! Νοµικη΄ βα΄ση του πιστοποιητικου΄
6. Επι΄σηµοι αναγνωρισµε΄νοι τρο΄ποι απο΄κτησης του πιστοποιητικου΄
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Περιγραφη΄ του τρο΄που πραγµατοποι΄ησης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης
σε σχολη΄/κε΄ντρο κατα΄ρτισης
΄ ρο εργασι΄ας
σε χω
πιστοποιηµε΄νη προηγου΄µενη µα΄θηση
Ποσοστο΄ του συνολικου΄ προγρα΄µµατος (%)
΄ ρες/εβδοµα΄δες/µη΄νες/ε΄τη)
∆ια΄ρκεια (ω
Συνολικη΄ δια΄ρκεια της εκπαι΄δευσης/κατα΄ρτισης που οδηγει΄ στη χορη΄γηση του πιστοποιητικου΄
Απαιτη΄σεις εισαγωγη΄ς/προ΄σβασης
Προ΄σθετες πληροφορι΄ες

΄ ν προσο΄ντων) διατι΄Περισσο΄τερες πληροφορι΄ες (περιλαµβανοµε΄νης µιας περιγραφη΄ς του εθνικου΄ συστη΄µατος επαγγελµατικω
θενται στη διευ΄θυνση: www.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται ω΄στε να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι µεµονωµε΄νοι πολι΄τες µπορου΄ν να
΄ νουν και στη συνε΄χεια να ανακτου΄ν, να τροποποιου΄ν η΄ να διαγρα΄φουν, µε΄σω διαδικτυ΄ου, το ευρωπαϊκο΄
συµπληρω
ΒΣ τους και κα΄θε α΄λλο ΄εγγραφο europass το οποι΄ο δεν χρεια΄ζεται να εκδι΄δεται απο΄ ειδικα΄ εξουσιοδοτηµε΄νους
φορει΄ς.
΄ νονται σε ηλεκτρονικη΄
Όλα τα ΄εγγραφα europass που εκδι΄δονται απο΄ εξουσιοδοτηµε΄νους φορει΄ς συµπληρω
µορφη΄ και διατι΄θενται προς ανα΄κτηση, απο΄ τους κατο΄χους τους µο΄νο, σε ολο΄κληρη την Ευρω΄πη. Καθω΄ς οι
επιλογε΄ς που αφορου΄ν το κατα΄λληλο τεχνολογικο΄ µε΄σο πρε΄πει να γι΄νουν σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ και τις
αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την προ΄οδο της τεχνολογι΄ας και τα υφιστα΄µενα εθνικα΄ συστη΄µατα,
΄ ν.
πρε΄πει να εξασφαλιστει΄ η υ΄παρξη των ακο΄λουθων χαρακτηριστικω
1.

Αρχε΄ς σχεδιασµου΄
Ανοικτο΄ συ΄στηµα. Το συ΄στηµα πληροφο΄ρησης europass πρε΄πει να αναπτυχθει΄ λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη δυνα΄ ν εξελι΄ξεων, µε ιδιαι΄τερη αναφορα΄ στη συµπερι΄ληψη περαιτε΄ρω εγγρα΄φων στο πλαι΄σιο του
το΄τητα µελλοντικω
΄ ν σχετικα΄ µε ευκαιρι΄ες θε΄σης εργασι΄ας και
΄ ν παροχη΄ς πληροφοριω
europass και στην ενσωµα΄τωση υπηρεσιω
µα΄θησης.
∆ιαλειτουργικο΄τητα. Τα τµη΄µατα του συστη΄µατος πληροφο΄ρησης europass των οποι΄ων η διαχει΄ριση γι΄νεται
΄ ρες πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως διαλειτουργικα΄ το ΄ενα µε το α΄λλο και µε τα
σε εθνικο΄ επι΄πεδο σε δια΄φορες χω
τµη΄µατα τα διαχειριζο΄µενα σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.

2.

∆ιαχει΄ριση και προ΄σβαση εγγρα΄φων
2.1. Όλα τα ΄εγγραφα europass που εκδι΄δονται απο΄ εγκεκριµε΄νους φορει΄ς πρε΄πει να ει΄ναι συµπληρωµε΄να σε
ηλεκτρονικη΄ µορφη΄, συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που συµφωνου΄νται µεταξυ΄ των φορε΄ων ΄εκδοσης και
της ΕΥΕ και συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που συµφωνου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.
2.2. Το ευρωπαϊκο΄ ΒΣ και κα΄θε α΄λλο ΄εγγραφο europass το οποι΄ο δεν χρεια΄ζεται να εκδοθει΄ απο΄ εγκεκριµε΄νους φορει΄ς θα διατι΄θεται επι΄σης σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄.
2.3. Οι πολι΄τες ΄εχουν το δικαι΄ωµα:
΄ νουν και στη συνε΄χεια να ανακτου΄ν και να τροποποιου΄ν, µε΄σω του διαδικτυ΄ου το
* να συµπληρω
ευρωπαϊκο΄ ΒΣ τους και κα΄θε α΄λλο ΄εγγραφο europass το οποι΄ο δεν χρεια΄ζεται να εκδι΄δεται απο΄
εξουσιοδοτηµε΄νους φορει΄ς·
΄ νουν και να αφαιρου΄ν δεσµου΄ς µεταξυ΄ του ευρωπαϊκου΄ ΒΣ και των
* να δηµιουργου΄ν, να ενηµερω
΄ ν εγγρα΄φων europass·
λοιπω
΄ ν europass κα΄θε ΄εγγραφο΄
 να αφαιρου΄ν η΄ να ζητου΄ν να αφαιρεθει΄ απο΄ το συ΄στηµα πληροφοριω
τους europass·
 να επισυνα΄πτουν κα΄θε α΄λλο βοηθητικο΄ ΄εγγραφο στα ΄εγγραφα΄ τους europass·
 να εκτυπω΄νουν ο΄λα η΄ µερικα΄ απο΄ τα ΄εγγραφα europass και τα παραρτη΄µατα΄ τους, αν υπα΄ρχουν.
΄ ν πληροφοριω
΄ ν επιτρε΄πεται µο΄νο στο
2.4. Η προ΄σβαση σε ΄εγγραφα συµπεριλαµβανοµε΄νων των προσωπικω
ενδιαφερο΄µενο α΄τοµο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Η δαπα΄νη προορι΄ζεται για τη συγχρηµατοδο΄τηση της εφαρµογη΄ς σε εθνικο΄ επι΄πεδο και την κα΄λυψη ορισµε΄΄ ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο σε σχε΄ση µε το συντονισµο΄, προω΄θηση και παραγωγη΄ εγγρα΄φων.
νων δαπανω

2.

Θα διατι΄θεται κοινοτικη΄ χρηµατοδοτικη΄ υποστη΄ριξη σε εθνικε΄ς δραστηριο΄τητες εφαρµογη΄ς µε΄σω ετησι΄ων
λειτουργικω΄ν επιχορηγη΄σεων προς τις ΕΥΕ.
Οι ΕΥΕ πρε΄πει να συσταθου΄ν ως νοµικα΄ προ΄σωπα και δε λαµβα΄νουν οιαδη΄ποτε α΄λλη λειτουργικη΄ επιχορη΄γηση απο΄ τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄.
2.1. Οι επιχορηγη΄σεις θα διατι΄θενται µετα΄ απο΄ ΄εγκριση ενο΄ς προγρα΄µµατος εργασι΄ας σχετικου΄ µε τις δραστηριο΄τητες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9 της παρου΄σας απο΄φασης και θα βασι΄ζονται σε ειδικου΄ς
ο΄ρους αναφορα΄ς.
2.2. Το ποσοστο΄ συγχρηµατοδο΄τησης δεν υπερβαι΄νει το 50 % του συνολικου΄ κο΄στους της δρα΄σης.

30.4.2004

30.4.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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2.3. Κατα΄ την εκτε΄λεση της παρου΄σας απο΄φασης η Επιτροπη΄ µπορει΄ να συµβουλευτει΄ ειδικου΄ς η΄ οργανισµου΄ς τεχνικη΄ς βοη΄θειας, η χρηµατοδο΄τηση των οποι΄ων µπορει΄ να παρε΄χεται απο΄ το εν γε΄νει δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο αυτη΄ς της απο΄φασης. Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να οργανω΄νει σεµινα΄ρια, επιστηµονικε΄ς συνα΄ ν, ο΄πως απαιτει΄ται για την εξυπηρε΄τηση εφαρµογη΄ς της παρου΄σας
ντη΄σεις η΄ α΄λλες συναντη΄σεις ειδικω
΄ ς και να αναλα΄βει τις κατα΄λληλες ενε΄ργειες πληροφο΄ρησης, ΄εκδοσης και διασπορα΄ς.
απο΄φασης, καθω

P5_TA(2004)0363

Μικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις 2001-2005 ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/EK σχετικα΄ µε ΄ενα
πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (COM(2003)758  C5-0628/2003  2003/0292(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)758) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 157, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0628/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τη
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0237/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, στην περι΄πτωση που προτι΄θεται να της
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0292
΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/EK του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα
για τις επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ)
(2001-2005)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 157, παρα΄γραφος 3,
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
(1) ΕΕ C …
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΄ ν,
αφου΄ ζητη΄θηκε η γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (1),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Στις 5 Νοεµβρι΄ου 1997, η Επιτροπη΄ εξε΄δωσε την απο΄φαση 97/761/EK σχετικα΄ µε την ΄εγκριση µηχανισµου΄
΄ ν κοινω
΄ ν επιχειρη΄σεων για τις µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις
υποστη΄ριξης της δηµιουργι΄ας διακρατικω
(ΜΜΕ) στην Κοινο΄τητα (2).

(2)

Ο µηχανισµο΄ς εκκι΄νησης του ΕΜΤ, το προ΄γραµµα Joint European Venture (JEV) και ο µηχανισµο΄ς εγγυη΄σεων υπε΄ρ των ΜΜΕ η΄ταν µε΄τρα που προβλε΄πονταν στην απο΄φαση 98/347/EK του Συµβουλι΄ου, της
΄ ν και µεσαι΄ων επιχει19ης Μαι΅ου 1998, για µε΄τρα χρηµατοδοτικη΄ς συνδροµη΄ς υπε΄ρ των καινοτο΄µων µικρω
ρη΄σεων (ΜΜΕ) που δηµιουργου΄ν θε΄σεις απασχο΄λησης  Πρωτοβουλι΄α για την ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση (3).

(3)

Το πολυετε΄ς προ΄γραµµα που θεσπι΄σθηκε µε την απο΄φαση 2000/819/EK (4) αποσκοπει΄ στη βελτι΄ωση του
χρηµατοοικονοµικου΄ περιβα΄λλοντος των επιχειρη΄σεων, ιδι΄ως µε΄σω της βελτι΄ωσης της λειτουργι΄ας του µηχανισµου΄ εκκι΄νησης του ΕΜΤ, της τροποποι΄ησης του µηχανισµου΄ εγγυη΄σεων υπε΄ρ των ΜΜΕ και, ο΄σον αφορα΄
το προ΄γραµµα JEV, της χρησιµοποι΄ησης υπε΄ρ των επιχειρη΄σεων που επιθυµου΄ν να συνα΄ψουν διεθνικη΄ εται΄ σεων που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2000 συ΄µρικη΄ σχε΄ση, των αναλη΄ψεων υποχρεω
φωνα µε την απο΄φαση 98/347/EK.

(4)

Στο΄χος του µηχανισµου΄ εκκι΄νησης του ΕΜΤ, του προγρα΄µµατος JEV και του µηχανισµου΄ εγγυη΄σεων υπε΄ρ
΄ ν της αγορα΄ς κατα΄ την προ΄σβαση των
των ΜΜΕ πρε΄πει να ει΄ναι η αποτελεσµατικη΄ αντιµετω΄πιση αδυναµιω
΄ ν ο΄σο και δηµοσι΄ων
ΜΜΕ σε κεφα΄λαια επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου µε την αυξηµε΄νη συµµετοχη΄ το΄σο ιδιωτικω
φορε΄ων, µε στο΄χο την επι΄τευξη ποσοστω΄ν διανοµη΄ς υ΄ψους 100 %.

(5)

Συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο IV του Παραρτη΄µατος ΙΙ της απο΄φασης 2000/819/EK, η πει΄ρα ΄εχει δει΄ξει ο΄τι
΄ νονται ταχε΄ως απο΄ τους ενδια΄µεσους
επιβα΄λλεται να απλουστευθει΄ το προ΄γραµµα JEV, ω΄στε να διεκπεραιω
χρηµατοπιστωτικου΄ς φορει΄ς και τις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς οι αιτη΄σεις για χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς
που υποβα΄λλουν οι ΜΜΕ και να εξασφαλι΄ζεται η ορθη΄ χρησιµοποι΄ηση των κοινοτικω΄ν πο΄ρων. Αναφε΄ρθηκε
΄ στε να ικανοεπι΄σης ο΄τι η Επιτροπη΄ εξε΄ταζε τη δυνατο΄τητα προσαρµογη΄ς των κριτηρι΄ων επιλεξιµο΄τητας, ω
ποιου΄νται καλυ΄τερα οι ανα΄γκες των ΜΜΕ ο΄σον αφορα΄ τις διασυνοριακε΄ς επενδυ΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων
εκει΄νων στα αιτου΄ντα κρα΄τη.

(6)

Στις 10 Οκτωβρι΄ου 2002, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο εξε΄δωσε ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο: Πρωτοβουλι΄α για την ανα΄πτυξη και την απα΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων
σχο΄ληση  µε΄τρα χρηµατοδοτικη΄ς συνδροµη΄ς υπε΄ρ των καινοτο΄µων µικρω
΄ νει ο΄τι το προ΄γραµµα JEV δεν ει΄ναι
(ΜΜΕ) που δηµιουργου΄ν θε΄σεις απασχο΄λησης (5), στο οποι΄ο σηµειω
πλε΄ον προ΄σφορο µε τη µορφη΄ που ΄εχει ση΄µερα.

(7)

Η αξιολο΄γηση της Πρωτοβουλι΄ας για την Ανα΄πτυξη και την Απασχο΄ληση απο΄ την Επιτροπη΄, ως ει΄χε στις
29 Μαι΅ου 2002, καταλη΄γει στο συµπε΄ρασµα ο΄τι ο ρυθµο΄ς αξιοποι΄ησης του προγρα΄µµατος JEV απο΄ την
αγορα΄ ει΄ναι χαµηλο΄ς, ο αντι΄κτυπο΄ς του στη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης περιορισµε΄νος, τα δε διοικητικα΄ ΄εξοδα πολυ΄ υψηλα΄, και ο΄τι το προ΄γραµµα JEV θα πρε΄πει να καταργηθει΄ σταδιακα΄ το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν.

(8)

Για λο΄γους κο΄στους-οφε΄λους, η Κοινο΄τητα θα πρε΄πει να αποσυρθει΄ προοδευτικα΄ απο΄ προγρα΄µµατα που
΄ ν χρηµατικω
΄ ν ποσω
΄ ν, ο΄πως συµβαι΄νει µε τα ΄εργα που χρηµατοδοτου΄περιλαµβα΄νουν µικροδιαχει΄ριση µικρω
νται στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος JEV.

(9)

Μετα΄ απο΄ προσεκτικη΄ ανα΄λυση, συνα΄γεται το συµπε΄ρασµα ο΄τι δεν ει΄ναι εφικτη΄ η ουσιαστικη΄ απλου΄στευση
του προγρα΄µµατος JEV, δεδοµε΄νου ο΄τι οποιαδη΄ποτε αλλαγη΄ της δοµη΄ς η΄ των κριτηρι΄ων επιλεξιµο΄τητας του
΄ ς, το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της νοµικη΄ς
προγρα΄µµατος θα αλλοι΄ωνε τη φυ΄ση του και θα υπερε΄βαινε, συνεπω
βα΄σης (απο΄φαση 98/347/ΕΚ). Εποµε΄νως, δεν θα η΄ταν δυνατο΄ν να χρησιµοποιηθει΄ ο υπο΄λοιπος δεσµευµε΄νος
προϋπολογισµο΄ς, ου΄τε θα η΄ταν δυνατο΄ν να χρησιµοποιηθει΄ ο προϋπολογισµο΄ς για σχε΄δια που συνεπα΄γονται
΄ ν και των υποψηφι΄ων χωρω΄ν.
τη συµµετοχη΄ των το΄τε υπο΄ ΄ενταξη χωρω

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 2004.
ΕΕ L 310 της 13.11.1997, σ. 28.
ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43.
΄ ρησης του 2003.
ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84. Απο΄φαση η οποι΄α τροποποιη΄θηκε µε την Πρα΄ξη Προσχω
ΕΕ C 279 Ε της 20.11.2003, σ. 78.

30.4.2004

30.4.2004
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΄ ν-πλαισι΄ων που υπογρα΄φηκαν µε
(10) Ο προϋπολογισµο΄ς για το προ΄γραµµα JEV δεσµευ΄θηκε βα΄σει των συµφωνιω
τους ενδια΄µεσους χρηµατοπιστωτικου΄ς οργανισµου΄ς στο δι΄κτυο JEV, δηµιουργω΄ντας ΄ετσι µια α΄µεση ΄εννοµη
΄ ν αυτω΄ν. Για τον λο΄γο αυτο΄, δεν ει΄ναι δυνατη΄ η αντικατα΄σχε΄ση µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των οργανισµω
΄ ν-πλαισι΄ων µε α΄µεσες νοµικε΄ς συµφωνι΄ες µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των
σταση των υφισταµε΄νων συµφωνιω
ΜΜΕ, οι οποι΄ες, σε αυτο΄ το συγκεκριµε΄νο προ΄γραµµα, θα ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα την απλου΄στευση και τη
΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας.
βελτι΄ωση της προστασι΄ας των οικονοµικω
΄ λεια του υπο΄λοι(11) Μο΄νο σχετικα΄ ελα΄σσονος σηµασι΄ας διαδικαστικε΄ς αλλαγε΄ς θα η΄ταν δυνατε΄ς χωρι΄ς την απω
που δεσµευµε΄νου προϋπολογισµου΄, οι δε αλλαγε΄ς αυτε΄ς κρι΄νονται ανεπαρκει΄ς για να εξασφαλι΄σουν τη
σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της απο΄δοσης του προγρα΄µµατος JEV.
(12) ∆εν ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθει΄ ο υπο΄λοιπος δεσµευµε΄νος προϋπολογισµο΄ς για σχε΄δια που συνεπα΄γο΄ ν, καθω
΄ ς αυτο΄ς ο προϋπολογισµο΄ς
νται τη συµµετοχη΄ των το΄τε υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν και των υποψηφι΄ων χωρω
δεσµευ΄θηκε στο πλαι΄σιο της Πρωτοβουλι΄ας για την Ανα΄πτυξη και την Απασχο΄ληση (1998-2000) και προορι΄ζεται, εποµε΄νως, αποκλειστικα΄ για εκει΄να τα κρα΄τη που αποτελου΄ν µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και του
Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την απο΄φαση 98/347/EK.
΄ ν προγραµµα΄των για τη δηµιουργι΄α διακρατικω
΄ν
(13) Μετα΄ τη σταδιακη΄ κατα΄ργηση των α΄λλων δυ΄ο ευρωπαϊκω
΄ ν επιχειρη΄σεων  του προγρα΄µµατος «EC Investment Partners» (ECIP) για τις αναπτυσσο΄µενες χω
΄ ρες
κοινω
΄ ρες ALAMEDSA) το 1999
της Ασι΄ας, της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς, της Μεσογει΄ου και της Νο΄τιας Αφρικη΄ς (χω
΄ ν επιχειρη΄σεων και α΄λλων κοινω
΄ ν συµφωνιω
΄ ν (JOP) µεταξυ΄ ΜΜΕ
και του προγρα΄µµατος προω΄θησης κοινω
΄ ρες της Κεντρικη΄ς και της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης (ΧΚΑΕ) και τα νε΄α ανεξα΄ρτητα κρα΄τη (ΝΑΚ) το
στις χω
2000  πολλοι΄ ενδια΄µεσοι χρηµατοπιστωτικοι΄ οργανισµοι΄ στο δι΄κτυο JEV ΄εχουν µειω΄σει η΄ ΄εχουν σταµατη΄σει τη δραστηριο΄τητα αυτη΄ λο΄γω του χαµηλου΄ αριθµου΄ αιτη΄σεων απο΄ ΜΜΕ για το JEV, µε αποτε΄λεσµα στα
περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη να µην ει΄ναι πλε΄ον δυνατη΄ στην πρα΄ξη η υποβολη΄ αιτη΄σεων για συµµετοχη΄ στο
προ΄γραµµα.
΄ ν συµπερασµα΄των της αξιολο΄γησης, δεν θεωρει΄ται σκο΄πιµο να προταθει΄ η αντικατα΄σταση
(14) Ενο΄ψει των σαφω
του προγρα΄µµατος JEV µε α΄λλο παρο΄µοιο.
΄ µατα και τις υποχρεω
΄(15) Η σταδιακη΄ κατα΄ργηση του προγρα΄µµατος JEV δεν θα πρε΄πει να επηρεα΄σει τα δικαιω
΄ ν η΄ των δικαιου΄χων (ΜΜΕ) για σχε΄δια
σεις της Κοινο΄τητας, των ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν οργανισµω
που ΄εχουν η΄δη εγκριθει΄.
(16) Για το σεβασµο΄ της δικαιολογηµε΄νης εµπιστοσυ΄νης, οι ενδια΄µεσοι χρηµατοπιστωτικοι΄ οργανισµοι΄ θα πρε΄πει
να µπορου΄ν να υποβα΄λλουν αιτη΄σεις για χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς για ΜΜΕ για ορισµε΄νη χρονικη΄
περι΄οδο µετα΄ την ΄εκδοση της παρου΄σας απο΄φασης.
(17) Στις 23 Οκτωβρι΄ου 2003, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο εξε΄δωσε ψη΄φισµα σχετικα΄ µε την επιχειρηµατικο΄τητα
στην Ευρω΄πη, µε το οποι΄ο ζη΄τησε τη δηµιουργι΄α συστη΄µατος που θα επιτρε΄πει καλυ΄τερη προ΄σβαση, ιδι΄ως
για τις µικρε΄ς και πολυ΄ µικρε΄ς επιχειρη΄σεις, στους πο΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων και του
Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Επενδυ΄σεων ο΄σον αφορα΄ τις επενδυ΄σεις στις νε΄ες τεχνολογι΄ες και τις επενδυ΄σεις που
συνδε΄ονται µε την κατα΄ρτιση.
(18) Για την προω΄θηση της καινοτοµι΄ας, της ΄ερευνας και ανα΄πτυξης και της επιχειρηµατικο΄τητας απο΄ τις ΜΜΕ,
΄ νης, θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η ανα΄πτυξη ενο΄ς ευνοϊκου΄ περιβα΄λο΄πως ζη΄τησε το Συµβου΄λιο της Βαρκελω
λοντος για τις επενδυ΄σεις του ιδιωτικου΄ τοµε΄α για την ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη, ιδι΄ως µε΄σω κεφαλαι΄ων
επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου.
(19) Η Επιτροπη΄ ΄εχει δεσµευθει΄ να αναθεωρη΄σει εγκαι΄ρως το ισχυ΄ον πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις επιχειρη΄σεις και
την επιχειρηµατικο΄τητα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη προω΄θησης της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων και των οργανω΄σεων επιχειρη΄σεων και την ενι΄σχυση του διαλο΄γου µεταξυ΄ οριζο΄ντιων και τοµεακω΄ν η΄
΄ ν οργανω΄σεων των µικρω
΄ ν και πολυ΄ µικρω
΄ ν επιχειρη΄σεων και των βιοτεχνιω
΄ ν.
επαγγελµατικω
(20) Το Συµβου΄λιο της 26ης Νοεµβρι΄ου 2002 δη΄λωσε ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη, η Επιτροπη΄ και οι χρηµατοδοτικοι΄
οργανισµοι΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σουν τρο΄πους βελτι΄ωσης του χρηµατοδοτικου΄ πλαισι΄ου για τις βιοτεχνολογι΄ες.
(21) Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο ψη΄φισµα΄ του για τις βιοεπιστη΄µες και τη βιοτεχνολογι΄α της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002 (1), ζη΄τησε απο΄ την Επιτροπη΄ να προσδιορι΄σει τρο΄πους αντιµετω΄πισης του θε΄µατος της ανεπαρκου΄ς χρηµατοδο΄τησης των νε΄ων επιχειρη΄σεων βιοτεχνολογι΄ας και απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων
να εξετα΄σει ευνοϊκα΄ τις δρα΄σεις που θα προκυ΄ψουν.
(22) Η απο΄φαση 2000/819/EK θα πρε΄πει να τροποποιηθει΄ αναλο΄γως,
(1) ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2004, σ. 384.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η απο΄φαση 2000/819/ΕΚ τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στο α΄ρθρο 5, η παρα΄γραφος 1 αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

(1)

«1. Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο ετη΄σια ΄εκθεση σχετικα΄ µε την
΄ ν µε΄σων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος για το 2004 καθω΄ς και ανα΄λογη τελικη΄
εφαρµογη΄ των χρηµατοδοτικω
΄εκθεση για το 2005 (τελευται΄ο ΄ετος)»
Το Παρα΄ρτηµα Ι τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:

(2)
α)

Στο σηµει΄ο 4, στοιχει΄ο α), σηµει΄ο (i), πρω΄τη περι΄πτωση, η πρω΄τη προ΄ταση αντικαθι΄σταται απο΄ το ακο΄λουθο
κει΄µενο:
«

β)

΄ ν κεφαλαι΄ων, ιδι΄ως σε ταµει΄α αρχικω
΄ ν ιδι΄ων
επενδυ΄οντας σε σχετικα΄ ειδικευµε΄να ταµει΄α επιχειρηµατικω
κεφαλαι΄ων, ταµει΄α µικρου΄ µεγε΄θους, ταµει΄α περιφερειακη΄ς εµβε΄λειας η΄ ειδικευµε΄να σε συγκεκριµε΄νους
΄ ν κεφαλαι΄ων που χρηµατοδοτου΄ν δραστηριο΄τητες ΄ερευτοµει΄ς η΄ τεχνολογι΄ες η΄ σε ταµει΄α επιχειρηµατικω
΄ ν και µε επιστηµονικα΄
νας και ανα΄πτυξης, παραδει΄γµατος χα΄ριν ταµει΄α που συνδε΄ονται µε κε΄ντρα ερευνω
πα΄ρκα, τα οποι΄α µε τη σειρα΄ τους θα παρα΄σχουν επιχειρηµατικα΄ κεφα΄λαια σε ΜΜΕ.»

Στο σηµει΄ο 4, στοιχει΄ο α), σηµει΄ο (i), προστι΄θεται το ακο΄λουθο εδα΄φιο:
«Η περι΄οδος εκκι΄νησης ορι΄ζεται κανονικα΄ ΄εως για πε΄ντε ΄ετη. Εντου΄τοις, για τις επιχειρη΄σεις σε ειδικου΄ς τοµει΄ς
΄ ν, η περι΄οδος εκκι΄νησης µπορει΄ να ει΄ναι µε΄χρι 10 ΄ετη,
υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας, ιδι΄ως των βιολογικω΄ν επιστηµω
λο΄γω των εκτεταµε΄νων περιο΄δων ανα΄πτυξης των προϊο΄ντων πριν απο΄ τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο και των περιο΄΄ ν που ει΄ναι χαρακτηριστικε΄ς αυτω΄ν των ειδικω
΄ ν τοµε΄ων.»
δων δοκιµω

γ)

Στο σηµει΄ο 4, στοιχει΄ο α), σηµει΄ο (iv), προστι΄θενται τα ακο΄λουθα εδα΄φια:
«Το προ΄γραµµα Joint European Venture καταργει΄ται σταδιακα΄.
Οι ενδια΄µεσοι χρηµατοπιστωτικοι΄ οργανισµοι΄ µπορου΄ν να υποβα΄λλουν στην Επιτροπη΄ αιτη΄σεις για χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς απο΄ ΜΜΕ ΄εως τις … (*).
Οι αιτη΄σεις και τα σχε΄δια εξετα΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4 και το Παρα΄ρτηµα ΙΙ της απο΄φασης
98/347/EK του Συµβουλι΄ου, της 19ης Μαι΅ου 1998, για µε΄τρα χρηµατοδοτικη΄ς συνδροµη΄ς υπε΄ρ των και΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων (ΜΜΕ) που δηµιουργου΄ν θε΄σεις απασχο΄λησης  Πρωτοβουλι΄α για
νοτο΄µων µικρω
την ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση (**).
_____
(*)
(**)

δ)
(3)

115 ηµε΄ρες απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης 2000/819/ΕΚ σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις
επιχειρη΄σεις και την επιχειρηµατικο΄τητα, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ) (2001-2005).
ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43.»

΄ τη περι΄πτωση, διαγρα΄φεται η λε΄ξη «πε΄µπτο».
Στο σηµει΄ο 5, πρω
Στο Παρα΄ρτηµα II, διαγρα΄φεται το σηµει΄ο IV.
Άρθρο 2

Η παρου΄σα απο΄φαση αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρου΄σα απο΄φαση απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

30.4.2004
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P5_TA(2004)0364

΄ πη ***I
Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος
για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου
΄ πη (COM(2004)96  C5-0082/2004  2004/0025(COD))
στην Ευρω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2004)96) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 157, παρα΄γραφος 3, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0082/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τις
΄ ν και της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγογνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
ρα΄ς (A5-0235/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς για την περι΄οδο 2005-2006 ει΄ναι συµ΄ τατο ο΄ριο της κατηγορι΄ας 3 των τρεχουσω΄ν δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν χωρι΄ς τον περιορισµο΄
βατο΄ µε το ανω
΄ ν· οι πιστω
΄ σεις για την περι΄οδο 2007-2008 θα επανεκτιµηθου΄ν υπο΄ το φως των νε΄ων δηµοσιοα΄λλων πολιτικω
΄ ν προοπτικω΄ν για την περι΄οδο µετα΄ το 2006·
νοµικω
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2004)0025
΄ τη ανα΄γνωση στις 22 Απριλι΄ου 2004 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης αριθ. …/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της
΄ πη
χρηστικο΄τητας και της αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 157 παρα΄γραφος (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
΄ ν (3),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C … σ. …
ΕΕ C … σ. …
ΕΕ C … σ. …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 2004.
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΄ ντας τα ακο΄λουθα:
Εκτιµω
(1)

΄ ν τεχνολογιω΄ν θα επηρεα΄σει τη
Η εξε΄λιξη της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας και η εµφα΄νιση των ευρυζωνικω
ζωη΄ κα΄θε πολι΄τη στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, µεταξυ΄ α΄λλων, ενθαρρυ΄νοντας την προ΄σβαση σε γνω΄σεις και νε΄ους
τρο΄πους απο΄κτηση΄ς τους, αυξα΄νοντας ΄ετσι τη ζη΄τηση για νε΄ο περιεχο΄µενο, εφαρµογε΄ς και υπηρεσι΄ες.

(2)

Η διει΄σδυση του Ίντερνετ στην Κοινο΄τητα συνεχι΄ζει να αυξα΄νεται σηµαντικα΄. Οι ευκαιρι΄ες που προσφε΄ρει το
΄ στε κα΄θε α΄τοµο και οργανισµο΄ς στην Κοινο΄τητα να ΄εχει τα κοινωνικα΄ και
Ίντερνετ πρε΄πει να αξιοποιηθου΄ν ω
΄ πη ΄εχει πλε΄ον εγκατασταθει΄ το
κοινωνικα΄ οφε΄λη της προ΄σβασης σε πληροφορι΄ες και γνω΄σεις. Στην Ευρω
πλαι΄σιο για την αξιοποι΄ηση του ανεκµετα΄λλευτου δυναµικου΄ του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου.

(3)

Στα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισαβο΄νας, στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000, υπογραµµι΄ζεται ο΄τι η µετα΄βαση σε ψηφιακη΄ η οικονοµι΄α της γνω΄σης, παρακινου΄µενη απο΄ νε΄α προϊο΄ντα και υπηρεσι΄ες, θα αποτελε΄σει ισχυρο΄ κινητη΄ρα για ανα΄πτυξη, ανταγωνιστικο΄τητα και δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας. Με
την ευκαιρι΄α αυτη΄ αναγνωρι΄σθηκε ειδικο΄τερα ο ρο΄λος του κλα΄δου του περιεχοµε΄νου για τη δηµιουργι΄α
προστιθε΄µενης αξι΄ας µε την αξιοποι΄ηση και δικτυ΄ωση της πολιτιστικη΄ς ποικιλοµορφι΄ας της Ευρω΄πης.

(4)

Το Σχε΄διο ∆ρα΄σης eEurope 2005 (1), για την επεξεργασι΄α της στρατηγικη΄ς της Λισαβο΄νας, απευθυ΄νει προ΄΄ ν υπηρεσιω
΄ ν, εφαρµογω
΄ ν και περιεχοµε΄νων
σκληση για δρα΄σεις που θα τονω΄σουν την εµφα΄νιση ασφαλω
΄ ν δικτυ΄ων, ενθαρρυ΄νοντας ΄ετσι τη δηµιουργι΄α ευνοϊκου΄ περιβα΄λλοντος για ιδιωτικε΄ς επενµε΄σω ευρυζωνικω
δυ΄σεις, δηµιουργι΄α νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας, αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας, εκσυγχρονισµο΄ των δηµο΄σιων
΄ ν, καθω
΄ ς και για να δοθει΄ σε ο΄λους η ευκαιρι΄α συµµετοχη΄ς στην παγκο΄σµια κοινωνι΄α της πληρουπηρεσιω
φορι΄ας.

(5)

΄ πη, µε ισορρο΄ ς προφανε΄στερη η ζη΄τηση για ποιοτικο΄ ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην Ευρω
Καθι΄σταται διαρκω
΄ µατα χρηστω΄ν, εκ µε΄ρους µιας ευρυ΄τερης κοινο΄τητας, απο΄ πολι΄τες, φοιτητε΄ς,
πηµε΄νη προ΄σβαση και δικαιω
ερευνητε΄ς, επαγγελµατικου΄ς χρη΄στες, οι οποι΄οι επιθυµου΄ν να αυξη΄σουν τις γνω΄σεις τους, ει΄τε απο΄ «περαιτε΄ρω χρη΄στες», που επιθυµου΄ν να εκµεταλλευτου΄ν πο΄ρους ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου για τη δηµιουργι΄α υπη΄ ν.
ρεσιω

(6)

Το προ΄γραµµα eContent (2) (2001-2004) ευνοει΄ την ανα΄πτυξη και χρη΄ση ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχο΄ ς και τη γλωσσικη΄ ποικιλοµορφι΄α των ευρωπαϊκω
΄ ν δικτυακω
΄ ν το΄πων στην κοινωνι΄α
µε΄νου στο Ίντερνετ, καθω
της πληροφορι΄ας. Στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (3) αναφορικα΄ µε την ενδια΄µεση αξιολο΄γηση του προ΄ νεται η σηµασι΄α ανα΄ληψης δρα΄σης στο εν λο΄γω πεδι΄ο.
γρα΄µµατος eContent επανεπιβεβαιω

(7)

Η τεχνολογικη΄ προ΄οδος προσφε΄ρει το δυναµικο΄ για προστιθε΄µενη αξι΄α σε περιεχο΄µενο, υπο΄ µορφη΄ ενσωµα΄ ς και για τη βελτι΄ωση της διαλειτουργικο΄τητας σε επι΄πεδο υπηρεσιω
΄ ν, δυναµικο΄
τωµε΄νων γνω΄σεων, καθω
΄ δους σηµασι΄ας για προ΄σβαση, χρη΄ση και διανοµη΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου. Του΄το ει΄ναι ιδιαι΄τερα
θεµελιω
σηµαντικο΄ για παιδει΄α του δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος ο΄πως η µα΄θηση και ο πολιτισµο΄ς, και γενικο΄τερα για
τις πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α.

(8)

Καθορι΄ζεται νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο για την αντιµετω΄πιση των προκλη΄σεων που τι΄θενται απο΄ το ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στην κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας (4).

(9)

΄ ν πρακτικω
΄ ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν συνεχι΄ζει να θε΄τει εµπο΄δια τεχνικου΄ χαραΗ υ΄παρξη διαφορετικω
΄ ν του δηµο΄σιου
κτη΄ρα στην ευρυ΄τερη προ΄σβαση, χρη΄ση, περαιτε΄ρω χρη΄ση και εκµετα΄λλευση πληροφοριω
τοµε΄α στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.

(1) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και
την Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν  eEurope 2005: Κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας για ο΄λους  Σχε΄διο δρα΄σης που υποβα΄λλεται ενο΄ψει του Ευρωπαι¨κου΄ Συµβουλι΄ου της Σεβι΄λλης, 21/22 Ιουνι΄ου 2002, COM(2002)263.
(2) Απο΄φαση 2001/48/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 2000, σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση πολυετου΄ς κοινοτικου΄
προγρα΄µµατος για την ενι΄σχυση της ανα΄πτυξης και της χρη΄σης του ευρωπαι¨κου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα παγκο΄σµια
δι΄κτυα και για την προω΄θηση της γλωσσικη΄ς πολυµορφι΄ας στην κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας (ΕΕ L 14 της 18.1.2001,
σ. 32).
(3) COM(2003)591.
(4) Οδηγι΄α 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 17ης Νοεµβρι΄ου 2003, για την περαιτε΄ρω
χρη΄ση πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90). Οδηγι΄α 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου 2001, για την εναρµο΄νιση ορισµε΄νων πτυχω΄ν του δικαιω΄µατος του
δηµιουργου΄ και συγγενικω΄ν δικαιωµα΄των στην κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10). Οδηγι΄α
96/9/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 11ης Μαρτι΄ου 1996, σχετικα΄ µε τη νοµικη΄ προστασι΄α
των βα΄σεων δεδοµε΄νων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).
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(10) Εφο΄σον στο ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο περιλαµβα΄νονται δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα θα πρε΄πει να τηρου΄νται οι οδηγι΄ες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 24ης Οκτωβρι΄ου 1995
για την προστασι΄α των φυσικω΄ν προσω΄πων ε΄ναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
και για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω΄ν (1) και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 12ης Ιουλι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στον τοµε΄α των ηλεκτρονικω΄ν επικοινωνιω΄ν (οδηγι΄α για την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στις ηλεκτρονικε΄ς επικοινωνι΄ες) (2), ενω΄ οι χρησιµοποιου΄µενες
τεχνολογι΄ες θα πρε΄πει να ει΄ναι συµβατε΄ς µε την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς και, κατα΄ το δυνατο΄ν, να την
διευρυ΄νουν.
΄ ν θα πρε΄πει να
(11) Οι κοινοτικε΄ς δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται αναφορικα΄ µε το περιεχο΄µενο των πληροφοριω
προα΄γουν την πολυγλωσσικη΄ και πολυπολιτιστικη΄ ιδιαιτερο΄τητα της Κοινο΄τητας.
(12) Τα απαιτου΄µενα µε΄τρα για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης θα πρε΄πει να ληφθου΄ν σε συµφωνι΄α µε
την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκη΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (3).
σης των εκτελεστικω
(13) Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξασφαλι΄σει συµπληρωµατικο΄τητα και συνε΄ργεια µε συναφει΄ς κοινοτικε΄ς πρωτο΄ ς και µε το
βουλι΄ες και προγρα΄µµατα, ιδι΄ως ο΄σα συνδε΄ονται µε την εκπαι΄δευση και τον πολιτισµο΄, καθω
ευρωπαϊκο΄ πλαι΄σιο διαλειτουργικο΄τητας.
(14) Η παρου΄σα πρα΄ξη θεσπι΄ζει δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο για ολο΄κληρη τη δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος που θα
αποτελε΄σει το κυ΄ριο σηµει΄ο αναφορα΄ς για την αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄ αρχη΄, κατα΄ την ΄εννοια του
σηµει΄ου 33 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (4).
(15) ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι των προτεινο΄µενων δρα΄σεων δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη εξαιτι΄ας του διακρατικου΄ χαρακτη΄ρα των επι΄δικων ζητηµα΄των και κατα΄ συνε΄πεια, λο΄γω του
ευρωπαϊκου΄ πεδι΄ου εφαρµογη΄ς και των αποτελεσµα΄των των δρα΄σεων, µπορει΄ να επιτευχθει΄ καλυ΄τερα σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, δυ΄ναται η Κοινο΄τητα να θεσπι΄σει µε΄τρα, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας,
ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο΄πως ορι΄ζεται στο
εν λο΄γω α΄ρθρο, η παρου΄σα απο΄φαση δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη των εν λο΄γω
στο΄χων.
΄ περιεχοµε΄νου ει΄ναι πα
΄ ροχοι περιεχοµε΄νου
(16) Οι ενδιαφερο΄µενοι στον τοµε΄α του ψηφιακου
΄ ν που δηµιουργου
΄ν, συλλε΄γουν η
΄ ΄εχουν υπο
΄ την κατοχη
΄
(συµπεριλαµβανοµε΄νων οργανισµω
΄ν
τους ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο) και χρη΄στες περιεχοµε΄νου (συµπεριλαµβανοµε΄νων οργανισµω
΄στες, επαναχρησιµοποιου
΄ν η
΄ προσθε΄τουν αξι΄α στο
και επιχειρη΄σεων που ει΄ναι τελικοι΄ χρη
ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
Άρθρο 1
[Στο΄χος του προγρα΄µµατος]
1.
Με την παρου΄σα θεσπι΄ζεται κοινοτικο΄ προ΄γραµµα για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας και
της εκµετα΄λλευσης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω΄πη, διευκολυ΄νοντας τη δηµιουργι΄α και δια΄δοση πλη΄ ν σε πεδι΄α δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος στο επι΄πεδο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
ροφοριω
Το προ΄γραµµα ονοµα΄ζεται «eContentplus» (εφεξη΄ς καλου΄µενο «το προ΄γραµµα»).
2.
Για την επι΄τευξη του αναφερο΄µενου στην παρα΄γραφο 1 προγρα΄µµατος θα εξεταστου΄ν οι ακο΄λουθες γραµµε΄ς δρα΄σης:


διευκο΄λυνση, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, προ΄σβασης, χρη΄σης και αξιοποι΄ησης ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου σε
τοµει΄ς δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της
31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως ε΄χει τροποποιηθει΄ µε την απο΄φαση2003/429/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
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΄ θηση της βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας και της ενι΄σχυσης βε΄λτιστης πρακτικη΄ς συναφου΄ς µε ψηφιακο΄
προω
΄ προµηθευτω
΄ ν περιεχοµε΄νου και χρηστω
΄ ν περιεχοµε΄νου σε ΄ολους τους τοµει΄ς
περιεχο΄µενο µεταξυ
δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος



΄ ενδιαφεροµε΄νων στον τοµε΄α του ψηφιακου
΄ περιεχοµε΄νου
ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ

΄ ν δρα΄σης αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα Ι. Το
Οι δραστηριο΄τητες που θα διεξαχθου΄ν στο πλαι΄σιο αυτω΄ν των γραµµω
προ΄γραµµα θα υλοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 2
[Συµµετοχη΄]
1.
Η συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα ει΄ναι ανοικτη΄ σε νοµικε΄ς οντο΄τητες εγκατεστηµε΄νες στα κρα΄τη µε΄λη. Ει΄ναι
΄ ν συµφωνιω
΄ ν που θα συναφθου΄ν µε
επι΄σης ανοικτη΄ στη συµµετοχη΄ υποψη΄φιων προς ΄ενταξη χωρω΄ν, βα΄σει διµερω
΄ ρες αυτε΄ς.
τις χω
΄ ρες της ΕΖΕΣ
2.
Συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα δυ΄νανται να ΄εχουν και νοµικε΄ς οντο΄τητες εγκατεστηµε΄νες σε χω
που ει΄ναι συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της συµφωνι΄ας για τον ΕΟΧ, βα΄σει των διατα΄ξεων της εν λο΄γω συµφωνι΄ας.
3.
Συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα δυ΄ναται να επιτραπει΄, χωρι΄ς χρηµατοοικονοµικη΄ στη΄ριξη απο΄ την Κοινο΄τητα, σε
΄ ρες, καθω
΄ ς και σε διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, εφο΄σον η συµµετοχη΄ αυτη΄
νοµικε΄ς οντο΄τητες εγκατεστηµε΄νες σε τρι΄τες χω
συµβα΄λλει αποφασιστικα΄ στην υλοποι΄ηση του προγρα΄µµατος. Η απο΄φαση για την εν λο΄γω συµµετοχη΄ λαµβα΄νεται
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 2.

Άρθρο 3
[Αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς]
1.

Η Επιτροπη΄ ει΄ναι υπευ΄θυνη για την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος.

2.

΄ ν µε βα΄ση την παρου΄σα απο΄φαση.
Η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει προ΄γραµµα εργασιω

3.
Η Επιτροπη΄ ενεργει΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 2 για τους ακο΄λουθους σκοπου΄ς:
΄ ν·
α) ΄εγκριση και τροποποιη΄σεις του προγρα΄µµατος εργασιω
β)

καθορισµο΄ς των κριτηρι΄ων και του περιεχοµε΄νου των προσκλη΄σεων για υποβολη΄ προτα΄σεων, συ΄µφωνα µε
τους στο΄χους που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1

γ)

κα΄θε απο΄κλιση απο΄ τους κανο΄νες που ορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ.

΄ νει την επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την προ΄οδο στην υλοποι΄ηση του προγρα΄µµα4.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ενηµερω
τος.

Άρθρο 4
[Επιτροπη΄]
1.

Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄.

2.
Εφο΄σον γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, ισχυ΄ουν τα α΄ρθρα 3 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του α΄ρθρου 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
3.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

30.4.2004

30.4.2004
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Άρθρο 5
[Παρακολου΄θηση και Αξιολο΄γηση]
1.
Για να εξασφαλισθει΄ αποδοτικη΄ χρησιµοποι΄ηση της κοινοτικη΄ς βοη΄θειας, η Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει ο΄τι οι
δρα΄σεις στο πλαι΄σιο της παρου΄σας απο΄φασης υπο΄κεινται σε εκ των προτε΄ρων εκτι΄µηση, παρακολου΄θηση και
επακο΄λουθη αξιολο΄γηση.
2.
Η Επιτροπη΄ παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ των ΄εργων. Με την ολοκλη΄ρωση ενο΄ς ΄εργου, η Επιτροπη΄ αξιολογει΄
τον τρο΄πο µε τον οποι΄ον διεξη΄χθη και τον αντι΄κτυπο απο΄ την εφαρµογη΄ του ω΄στε να αποτιµηθει΄ εα΄ν επιτευ΄χθηκαν
οι αρχικοι΄ στο΄χοι.
3.
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
΄ ν ΄εκθεση αξιολο΄γησης σχετικα΄ µε την υλοποι΄ηση των γραµµω
΄ ν δρα΄σης
Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2, το αργο΄τερο ΄εως τον Ιανουα΄ριο του 2007. Σε συνδυασµο΄ µε
΄ συντα
΄ σσει ΄εκθεση σχετικα
΄ µε το κατα
΄ πο΄σον το ποσο
΄ για το
την εν λο΄γω αξιολο΄γηση η Επιτροπη
΄ζεται µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς. Η Επιτροπη
΄ λαµβα
΄νει, εφο΄σον απαιτει΄2007-2008 συµβιβα
΄ ν του προϋπολογισµου
΄ για το 2007-2008 προται, τα αναγκαι΄α µε΄τρα στο πλαι΄σιο των διαδικασιω
΄σιων κονδυλι΄ων µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς. Η
κειµε΄νου να διασφαλι΄σει το συµβατο΄ των ετη
Επιτροπη΄ υποβα΄λλει τελικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης στο τε΄λος του προγρα΄µµατος.
΄ θα υποβα
΄λει τα αποτελε΄σµατα των ποσοτικω
΄ ν και ποιοτικω
΄ ν αξιολογη
΄σεω
΄ ν της
4.
Η Επιτροπη
΄λιο και στο Συµβου
΄λιο απο΄ κοινου
΄ µε τυχο΄ν προτα
΄ σεις για την τροποστο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄σας απο΄φασης. Τα αποτελε΄σµατα θα γνωστοποιηθου
΄ν πριν απο΄ την υποβολη
΄ του
ποι΄ηση της παρου
΄ προϋπολογισµου
΄ της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης για τα ΄ετη 2007 και 2009.
σχεδι΄ου γενικου
Άρθρο 6
[∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις]
΄ πλαι΄σιο για την εφαρµογη
΄ της κοινοτικη
΄ς δρα
΄ σης στο πλαι΄σιο της παρου
΄σας
1.
Το δηµοσιονοµικο
απο΄φασης για την περι΄οδο απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005 ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2008 καθορι΄ζεται σε
΄ , απο΄ τα οποι΄α 55,6 εκατ. ευρω
΄ προβλε΄πονται για την περι΄οδο ΄εως τις 31 ∆εκεµ163 εκατ. ευρω
βρι΄ου 2006.
΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2006, το ποσο
΄ θεωρει΄ται ΄οτι ΄εχει επιβεβαιωθει΄ εα
΄ν
2.
Για την περι΄οδο µετα
΄ ζεται, γι’ αυτο΄ το στα
΄διο, µε τις ισχυ
΄ουσες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς για το δια
΄ στηµα απο΄
συµβιβα
το 2007.
΄ στηµα απο΄ το 2005 ΄εως το 2008 εγκρι΄νεται απο΄ την αρµο΄δια για τον
3.
Το ετη΄σιο κονδυ΄λιο για το δια
΄ ν προοπτικω
΄ ν. Στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ παρουσια΄ζεται ενδειπροϋπολογισµο΄ αρχη΄ εντο΄ς των ορι΄ων των δηµοσιονοµικω
΄ ν.
κτικη΄ κατανοµη΄ δαπανω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ΡΑΣΕΙΣ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το προ΄γραµµα eContentplus ΄εχει ως γενικο΄ στο΄χο τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης, της χρηστικο΄τητας και της
΄ν
αξιοποι΄ησης του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην Ευρω΄πη, διευκολυ΄νοντας τη δηµιουργι΄α και δια΄δοση πληροφοριω
και γνω΄σεων *σε πεδι΄α δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος* στο επι΄πεδο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
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Προ΄κειται να δηµιουργη΄σει καλυ΄τερες συνθη΄κες για προ΄σβαση και διαχει΄ριση ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου και υπηρε΄ ν σε πολυγλωσσικα΄ και πολυπολιτιστικα΄ περιβα΄λλοντα. Θα διευρυ΄νει την επιλογη΄ των χρηστω΄ν και θα υποσιω
στηρι΄ξει νε΄ους τρο΄πους αλληλεπι΄δρασης µε ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο εµπλουτισµε΄νο απο΄ α΄ποψη γνω΄σεων, χαρακτηριστικο΄ που καθι΄σταται ουσιω΄δες ω΄στε το περιεχο΄µενο να ει΄ναι δυναµικο΄τερο και προσαρµοσµε΄νο σε ειδικα΄ πλαι΄σια
(µα΄θηση, πολιτισµο΄ς κ.λπ.).
Το προ΄γραµµα θα προετοιµα΄σει το ΄εδαφος για ΄ενα δοµηµε΄νο πλαι΄σιο ποιοτικου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην
΄ ρο ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου* διευκολυ΄νοντας τη µεταφορα΄ εµπειριω
΄ ν, βε΄λτιστης
Ευρω΄πη *τον ευρωπαϊκο΄ χω
πρακτικη΄ς και αµοιβαι΄ας γονιµοποι΄ησης µεταξυ΄ τοµε΄ων, παρο΄χων και χρηστω΄ν περιεχοµε΄νου.
Προβλε΄πονται τρεις δε΄σµες µε΄τρων:
*

∆ιευκο΄λυνση σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, προ΄σβασης, χρη΄σης και αξιοποι΄ησης ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου σε
τοµει΄ς δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος

*

΄ θηση της βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας και της ενι΄σχυσης βε΄λτιστης πρακτικη΄ς συναφου
΄ς µε ψηφιακο΄
Προω
΄ ν περιεχοµε΄νου σε ΄ολους τους τοµει΄ς
΄ προµηθευτω
΄ ν περιεχοµε΄νου και χρηστω
περιεχο΄µενο µεταξυ
δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος

*

΄ ενδιαφεροµε΄νων στον τοµε΄α του ψηφιακου
΄ περιεχοµε΄νου
Ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ

2.

ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ

2.1.
∆ιευκο΄λυνση, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, προ΄σβασης, χρη΄σης και αξιοποι΄ησης ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου σε
τοµει΄ς δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος
΄ ν µεταξυ΄ ενδιαφερο΄µενων, ενθαρρυ΄νοντας
Στις δραστηριο΄τητες περιλαµβα΄νεται η καθιε΄ρωση δικτυ΄ων και συµµαχιω
΄ ν.
τη δηµιουργι΄α νε΄ων υπηρεσιω
Περιοχε΄ς στο΄χος ει΄ναι οι πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α, τα χωρικα΄ δεδοµε΄να, το µαθησιακο΄ και πολιτιστικο΄
περιεχο΄µενο.
Θα υπα΄ρξει εστι΄αση σε:
*

΄ ρισης της σηµασι΄ας των πληροφοριω
΄ ν του δηµο΄σιου τοµε΄α, της εµπορικη΄ς
υποστη΄ριξη ευρυ΄τερης αναγνω
α΄ξιας και του συναφου΄ς κοινωνικου΄ αντι΄κτυπου απο΄ τη χρη΄ση τους. Με τις δραστηριο΄τητες θα βελτιωθει΄ η
΄ ν αυτω΄ν µεταξυ΄ οργανισµω
΄ ν του δηµο΄αποτελεσµατικη΄ διασυνοριακη΄ χρη΄ση και αξιοποι΄ηση των πληροφοριω
΄ ν εταιρειω΄ν, µε σκοπο΄ την παραγωγη΄ προϊο΄ντων και υπηρεσιω
΄ ν πληροφοριω
΄ ν µε
σιου τοµε΄α και ιδιωτικω
προστιθε΄µενη αξι΄α.

*

΄ν
΄ ν δεδοµε΄νων εκ µε΄ρους φορε΄ων του δηµο΄σιου τοµε΄α, ιδιωτικω
ενθα΄ρρυνση ευρυ΄τερης χρη΄σης των χωρικω
΄ ν, µε΄σω µηχανισµω
΄ ν συνεργασι΄ας ευρωπαϊκη΄ς κλι΄µακας. Οι δραστηριο΄τητες θα αντιµεεταιρειω΄ν και πολιτω
΄ν
τωπι΄σουν τεχνικα΄ και οργανωτικα΄ θε΄µατα, αποφευ΄γοντας την αλληλοεπικα΄λυψη και επανα΄ληψη εργασιω
΄ ς και τις ελλιπω
΄ ς αναπτυγµε΄νες δε΄σµες χωρικω
΄ ν δεδοµε΄νων. Θα προαχθει΄ η διασυνοριακη΄ διαλειτουργικαθω
΄ ν χαρτογρα΄φησης και ενισχυ΄οντας την εµφα΄νιση
κο΄τητα, υποστηρι΄ζοντας τον συντονισµο΄ µεταξυ΄ υπηρεσιω
΄ ν ευρωπαϊκη΄ς κλι΄µακας για κινητου΄ς χρη΄στες. Θα υποστηρι΄ζεται επι΄σης η χρη΄ση ανοικτω΄ν
νε΄ων υπηρεσιω
προτυ΄πων.

*

΄ ν συναλλαγω
΄ ν γνω΄σεων ψηφιακω
΄ ν αντικειµε΄νων, για εκπαιδευτικε΄ς
ενι΄σχυση της δια΄δοσης ανοικτω΄ν ευρωπαϊκω
και ερευνητικε΄ς κοινο΄τητες, καθω΄ς και για µεµονωµε΄νους πολι΄τες. Οι δραστηριο΄τητες θα υποστηρι΄ξουν τη
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν µεσιτει΄ας για ψηφιακο΄ µαθησιακο΄ περιεχο΄µενο, µε συνδεδεµε΄να επιχειδηµιουργι΄α διευρωπαϊκω
΄ ς και η
ρηµατικα΄ µοντε΄λα. Στις δραστηριο΄τητες θα ενθαρρυ΄νεται επι΄σης η χρη΄ση ανοικτω΄ν προτυ΄πων, καθω
δηµιουργι΄α µεγα΄λων οµα΄δων χρηστω΄ν για την ανα΄λυση και δοκιµη΄ προγραµµα΄των προ-τυποποι΄ησης και
΄ ν πολυγλωσσικω
΄ ν και πολυπολιτισµικω
΄ ν πτυχω΄ν
΄ ν αποβλε΄ποντας στη µεταβι΄βαση ευρωπαϊκω
προδιαγραφω
στη διαδικασι΄α καθορισµου΄ παγκο΄σµιων προτυ΄πων για ψηφιακο΄ µαθησιακο΄ περιεχο΄µενο.

*

΄ ν δοµω΄ν πληροφοριω
΄ ν για αξιολο΄γηση και χρη΄ση ευρωπαϊκω
΄ ν ψηφιαπροω΄θηση της εµφα΄νισης διευρωπαϊκω
΄ ν πολιτιστικω
΄ ν και επιστηµονικω
΄ ν πο΄ρων υψηλη΄ς ποιο΄τητας µε΄σω συ΄νδεσης εικονικω
΄ ν βιβλιοθηκω
΄ ν, µνηκω
µω΄ν κοινοτη΄των κ.λπ. Στις δραστηριο΄τητες θα περιλαµβα΄νονται συντονισµε΄νες µε΄θοδοι ψηφιακοποι΄ησης και
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΄ ν αντικειµε΄νων, καταγραφω
΄ ν πολιτιστικω
΄ ν και επιστηµονικω
΄ν
συλλογη΄ς, συγκρο΄τησης, διατη΄ρησης ψηφιακω
΄ ν πο΄ρων. Θα βελτιω΄νεται η προ΄σβαση σε ψηφιακα΄ πολιτιστικα΄ και επιστηµονικα΄ αγαθα΄ µε΄σω αποτεψηφιακω
΄ ν προγραµµα΄των αδειοδο΄τησης και συλλογικη΄ς εκ των προτε΄ρων εκκαθα΄ρισης δικαιωµα΄των.
λεσµατικω
2.2.
∆ιευκο΄λυνση για τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας και της ενι΄σχυσης βε΄λτιστης πρακτικη΄ς συναφου΄ς µε
΄ προµηθευτω
΄ ν περιεχοµε΄νου, τοµε΄ων περιεχοµε΄νου και χρηστω
΄ ν περιεχοψηφιακο΄ περιεχο΄µενο µεταξυ
µε΄νου σε τοµει΄ς δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος
Οι δραστηριο΄τητες αποβλε΄πουν στη διευκο΄λυνση της ταυ΄τισης και ευρει΄ας δια΄δοσης βε΄λτιστης πρακτικη΄ς σε
µεθο΄δους, διαδικασι΄ες και ενε΄ργειες για την επι΄τευξη υψηλο΄τερης ποιο΄τητας και απο΄δοσης, µεγαλυ΄τερης αποτελεσµατικο΄τητας και οικονοµι΄ας για τη δηµιουργι΄α, χρη΄ση και διανοµη΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου.
Περιλαµβα΄νονται πειρα΄µατα για την επι΄δειξη της δυνατο΄τητας αναζη΄τησης (ευρεσιµο΄τητας), της χρηστικο΄τητας
και της περαιτε΄ρω χρησιµοποι΄ησης, της συνθετικο΄τητας και της διαλειτουργικο΄τητας ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στο
υφιστα΄µενο νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο, που η΄δη απο΄ τις πρω΄τες φα΄σεις της διαδικασι΄ας ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις
΄ ς περισσο΄τερο πολυγλωσσικα΄ και πολυπολιτισµικα΄ περιβα΄λλοντα,
δια΄φορων οµα΄δων στο΄χου και αγορω΄ν σε διαρκω
΄ ς τοπικη΄ς προσαρµογη΄ς.
και που προς του΄το υπερβαι΄νουν τεχνολογι΄ες απλω
΄ σιµα δεδοµε΄να (σηµαΘα αξιοποιηθου΄ν τα οφε΄λη απο΄ την βελτι΄ωση ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου µε µηχανικα΄ αναγνω
σιολογικα΄ καλω΄ς ορισµε΄να µεταδεδοµε΄να βα΄σει συναφου΄ς περιγραφικη΄ς ορολογι΄ας, λεξιλογι΄ων και οντολογιω΄ν).
Τα πειρα΄µατα θα διεξαχθου΄ν σε θεµατικε΄ς δε΄σµες. Αναπο΄σπαστο µε΄ρος των πειραµα΄των θα αποτελει΄ τη συγκε΄ντρωση, δια΄δοση και αµοιβαι΄α γονιµοποι΄ηση (εµπλουτισµο΄ς) των γνω΄σεων που θα αποκτηθου΄ν.
Πεδι΄α εφαρµογη΄ς των στο΄χων ει΄ναι οι πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α, τα χωρικα΄ δεδοµε΄να, το ψηφιακο΄
΄ ς και το επιστηµονικο΄ και ακαδηµαϊκο΄ ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο.
µαθησιακο΄ και πολιτιστικο΄ περιεχο΄µενο, καθω
΄ ενδιαφεροµε΄νων ψηφιακου
΄ περιεχοµε΄νου
Ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ

2.3.

Στις δραστηριο΄τητες περιλαµβα΄νονται συνοδευτικα΄ µε΄τρα συναφου΄ς νοµοθεσι΄ας, σχετικη΄ς µε το ψηφιακο΄ περιε΄ ς και υποστη΄ριξη της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ φορε΄ων του δηµο΄σιου τοµε΄α. Θα προσδιοριστου΄ν και θα
χο΄µενο, καθω
΄ µατα
αναλυθου΄ν οι προκυ΄πτουσες ευκαιρι΄ες και τα προβλη΄µατα (π.χ. εµπιστοσυ΄νη, ση΄µανση ποιο΄τητας, δικαιω
διανοητικη΄ς ιδιοκτησι΄ας στην εκπαι΄δευση) και θα προταθου΄ν κατα΄ περι΄πτωση λυ΄σεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(1) Η Επιτροπη΄ θα εφαρµο΄σει το προ΄γραµµα συ΄µφωνα µε το τεχνικο΄ περιεχο΄µενο που προσδιορι΄ζεται στο
παρα΄ρτηµα I.
(2)
α)

Το προ΄γραµµα θα εκτελεσθει΄ µε ΄εµµεσες δρα΄σεις, περιλαµβα΄νοντας:
∆ρα΄σεις επιµερισµε΄νου κο΄στους
+

΄ν
Έργα που προορι΄ζονται για την αυ΄ξηση γνω΄σεων για βελτι΄ωση υφισταµε΄νων προϊο΄ντων, διαδικασιω
΄ ν η΄/και για την κα΄λυψη των αναγκω
΄ ν κοινοτικω΄ν πολιτικω
΄ ν. Η κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση
η΄/και υπηρεσιω
δεν θα υπερβει΄ κατα΄ κανο΄να ποσοστο΄ 50 % του κο΄στους του ΄εργου. Φορει΄ς του δηµο΄σιου τοµε΄α
΄ ν δαπανω
΄ ν.
δυ΄νανται να αποζηµιωθου΄ν σε υ΄ψος 100 % των συµπληρωµατικω

+

∆ρα΄σεις βε΄λτιστης πρακτικη΄ς για τη δια΄δοση γνω΄σεων. ∆ιεξα΄γονται κατα΄ κανο΄να σε θεµατικε΄ς δε΄σµες και
συνδε΄ονται µε΄σω θεµατικω΄ν δικτυ΄ων. Η κοινοτικη΄ συνεισφορα΄ για τα µε΄τρα του παρο΄ντος εδαφι΄ου θα
περιορισθει΄ στο α΄µεσο κο΄στος που κρι΄νεται απαραι΄τητο η΄ ενδεδειγµε΄νο για την επι΄τευξη των συγκεκριµε΄νων στο΄χων της δρα΄σης.
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+

β)

΄ νουν δια΄φορους ενδιαφερο΄µενους γυ΄ρω απο΄ δεδοµε΄νο τεχνολοΘεµατικα΄ δι΄κτυα: δι΄κτυα που συγκεντρω
γικο΄ και οργανωτικο΄ στο΄χο, για τη διευκο΄λυνση των δραστηριοτη΄των συντονισµου΄ και τη µεταφορα΄
γνω΄σεων. ∆υ΄ναται να συνδε΄ονται µε δραστηριο΄τητες βε΄λτιστης πρακτικη΄ς. Θα χορηγηθει΄ υποστη΄ριξη
΄εναντι των συµπληρωµατικω
΄ ν επιλε΄ξιµων δαπανω
΄ ν συντονισµου΄ και υλοποι΄ησης του δικτυ΄ου. Η κοινοτικη΄ συµµετοχη΄ δυ΄ναται να καλυ΄ψει το συµπληρωµατικο΄ επιλε΄ξιµο κο΄στος των εν λο΄γω µε΄τρων.

Συνοδευτικα΄ µε΄τρα
+

Τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα θα συµβα΄λουν στην υλοποι΄ηση του προγρα΄µµατος η΄ στην προετοιµασι΄α µελλο΄ ν δραστηριοτη΄των. Αποκλει΄ονται µε΄τρα που προορι΄ζονται για την εµπορικη΄ δια΄θεση προϊο΄ντων,
ντικω
΄ ν η΄ υπηρεσιω
΄ ν, δραστηριο΄τητες µα΄ρκετινγκ και προω΄θηση πωλη΄σεων.
διαδικασιω
΄ν
+ µελε΄τες υποστη΄ριξης του προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβανοµε΄νης της προετοιµασι΄ας µελλοντικω
δραστηριοτη΄των·
΄ ν, διασκε΄ψεις, σεµινα΄ρια, συναντη΄σεις εργασι΄ας η΄ α΄λλες συνεδρια΄σεις και
+ ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν δραστηριοτη΄των·
διαχει΄ριση δεσµω
΄ ν.
+ δραστηριο΄τητες δια΄δοσης, πληροφο΄ρησης και επικοινωνιω

(3) Η επιλογη΄ των δρα΄σεων επιµερισµε΄νου κο΄στους θα βασι΄ζεται σε προσκλη΄σεις για υποβολη΄ προτα΄σεων που
δηµοσιευ΄ονται στον δικτυακο΄ το΄πο της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις.
(4) Στις αιτη΄σεις για κοινοτικη΄ υποστη΄ριξη θα πρε΄πει, κατα΄ περι΄πτωση, να προβλε΄πεται χρηµατοοικονοµικο΄
΄ σες χρηµατοδο΄τησης των ΄εργων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της χρηµασχε΄διο που θα περιλαµβα΄νει ο΄λες τις συνιστω
΄ ς και κα΄θε α΄λλο αι΄τηµα η΄ επιχορη΄γηση
τοοικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης που ΄εχει ζητηθει΄ απο΄ την Κοινο΄τητα, καθω
υποστη΄ριξης απο΄ α΄λλες πηγε΄ς.
΄ ν συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ου(5) Τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα θα υλοποιηθου΄ν µε΄σω προσκλη΄σεων υποβολη΄ς προσφορω
σες δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1) ∆ιευκο΄λυνση της προ΄σβασης σε ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο σε τοµει΄ς δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος, χρη΄σης
και αξιοποι΄ηση΄ς του σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο
35-45 %
2) ∆ιευκο΄λυνση για τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας και της ενι΄σχυσης βε΄λτιστης πρακτικη΄ς συνα΄ προµηθευτω
΄ ν περιεχοµε΄νου και χρηστω
΄ ν περιεχοφου΄ς µε ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο µεταξυ
µε΄νου σε ΄ολους τους τοµει΄ς δηµοσι΄ου ενδιαφε΄ροντος
50-60 %
΄ ενδιαφεροµε΄νων στον τοµε΄α του ψηφιακου
΄ περιεχοµε΄3) Ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ
νου

6-10 %
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Συµφωνι΄α συνεργασι΄ας ΕΚ/Πακιστα΄ν *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συµφωνι΄α συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας
του Πακιστα΄ν σχετικα΄ µε την Εταιρικη΄ Σχε΄ση και την Ανα΄πτυξη (8108/1999 ! COM(1998)357 
C5-0659/2001  1998/0199(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
+ ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(1998)357) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν σχετικα΄ µε την Εταιρικη΄ Σχε΄ση και την Ανα΄πτυξη (8108/1999),
(1) ΕΕ C 17 της 22.1.1999, σ. 6.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 133, 181 και 300, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω
κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0659/2001),
΄ µατα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα πολυα΄ριθµα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
΄ ν Υποθε΄σεων, της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, ΈρευΠολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
νας και Ενε΄ργειας και της Επιτροπη΄ς Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας (A5-0275/2004),
1.

εγκρι΄νει τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο, ΄ενα χρο΄νο µετα΄ απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφω΄ µατα και στον εκδηµονι΄ας, ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της και τις επιπτω΄σεις της στα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα και τη δηµοκρατι΄α, να εξετα΄σει
κρατισµο΄ και, εφο΄σον δεν υπα΄ρχει βελτι΄ωση ο΄σον αφορα΄ τα ανθρω΄πινα δικαιω
ποιες ενε΄ργειες πρε΄πει να αναληφθου΄ν·
3.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στην Ισλαµικη΄ ∆ηµοκρατι΄α του Πακιστα΄ν.
στις κυβερνη΄σεις και στα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν καθω
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΄ ν µελω
΄ν *
Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς την πολιτικη΄ απασχο΄λησης των κρατω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβου΄ ν µελω
΄ ν για την απασχο΄ληση
λι΄ου που αφορα΄ τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις πολιτικε΄ς των κρατω
(COM(2004)239  C5-0188/2004  2004/0082(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2004)239) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 128, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0188/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0277/2004),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250,
παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄ες 1 και 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3
΄ ν σχεδι΄ων δρα΄σης για την απασχο΄ληση
(3) Η εξε΄ταση των εθνικω
΄ ν, που περιε΄χεται στην κοινη΄ ΄εκθεση για την απατων κρατω΄ν µελω
σχο΄ληση για το 2003-2004, δει΄χνει επι΄σης ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη και
΄ σουν α΄µεση προτεραιο΄τητα στην
οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι πρε΄πει να δω
αυ΄ξηση της προσαρµοστικο΄τητας των εργαζοµε΄νων και των επιχειρη΄σεων· στην προσε΄λκυση περισσο΄τερων ατο΄µων να εισε΄λθουν και
να παραµει΄νουν στην αγορα΄ εργασι΄ας και το να γι΄νει η εργασι΄α µια
πραγµατικη΄ επιλογη΄ για ο΄λους· στη µεγαλυ΄τερη και πιο αποτελεσµατικη΄ επε΄νδυση σε ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο και στη δια΄ βι΄ου µα΄θηση·
και στην εξασφα΄λιση αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς των µεταρρυθµι΄σεων µε΄σω της καλυ΄τερης διακυβε΄ρνησης. Οι προτεραιο΄τητες αυτε΄ς
ει΄ναι πλη΄ρως συ΄µφωνες µε τις υπα΄ρχουσες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
και µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν στο πλαι΄σιο αυτω΄ν.

΄ ν σχεδι΄ων δρα΄σης για την απασχο΄ληση
(3) Η εξε΄ταση των εθνικω
των κρατω΄ν µελω΄ν, που περιε΄χεται στην κοινη΄ ΄εκθεση για την απασχο΄ληση για το 2003-2004, δει΄χνει επι΄σης ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη και
οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι πρε΄πει να δω΄σουν α΄µεση προτεραιο΄τητα στην
αυ΄ξηση της προσαρµοστικο΄τητας των εργαζοµε΄νων και των επιχειρη΄σεων, στην προσε΄λκυση περισσο΄τερων ατο΄µων να εισε΄λθουν και
να παραµει΄νουν στην αγορα΄ εργασι΄ας, στη διευκο΄λυνση της
΄ τη απασχο΄ληση,
προ΄σβασης των νε΄ων ανε΄ργων στην πρω
΄ς απασχο΄λησης των πιο ηλικιωµε΄νων και στο να
της συνεχου
γι΄νει η εργασι΄α επιλογη΄ για ο΄λους, στη µεγαλυ΄τερη και πιο αποτε΄ ς και στην
΄ πινο κεφα΄λαιο, καθω
λεσµατικη΄ επε΄νδυση σε ανθρω
΄ερευνα και ανα
΄ πτυξη και στη δια΄ βι΄ου µα΄θηση· θα πρε΄πει να
δοθει΄ επι΄σης προτεραιο΄τητα και στην εξασφα΄λιση αποτελεσµατικη΄ς
εφαρµογη΄ς των µεταρρυθµι΄σεων µε΄σω της καλυ΄τερης διακυβε΄ρνησης. Οι προτεραιο΄τητες αυτε΄ς ει΄ναι πλη΄ρως συ΄µφωνες µε τις υπα΄ρχουσες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν στο
πλαι΄σιο αυτω΄ν.

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5α (νε΄α)
΄ συµπερα
΄ σµατα της ειδικη
΄ς οµα
΄ δας
(5α) Τα σηµαντικα
΄ν
εργασι΄ας για την απασχο΄ληση θα πρε΄πει να ληφθου
΄ψη απο΄ τα κρα
΄ τη µε΄λη κατα
΄ την υλοποι΄ηση των
υπο
΄ριων γραµµω
΄ ν για την απασχο΄ληση, ιδι΄ως σε
κατευθυντη
΄ς των
σχε΄ση µε τη βελτι΄ωση της ικανο΄τητας προσαρµογη
΄ρηση περισσο΄εργαζοµε΄νων και την προσε΄λκυση και διατη
΄ εργασι΄ας και την επε΄νδυση στις
τερων ατο΄µων στην αγορα
΄ βι΄ου µα
΄ θηση. Τα συµπερα
΄ σµατα
δεξιο΄τητες και τη δια
΄ θα πρε΄πει να ενσωµατωθου
΄ν, και ΄οχι να τι΄θενται
αυτα
΄ ς νε΄οι στο
΄χοι η
΄ να τροποποιου
΄νται οι υφιστα
΄ µενοι.
διαρκω
΄ ς, η Ευρωπαϊκη
΄ Ένωση θα πρε΄πει να απευθυ
΄νεται
Συνεπω
΄ τη µε΄λη ΄οταν υστερου
΄ν και να τα καλει΄ να εστια
΄στα κρα
ζονται στην υλοποι΄ηση των συµπεφωνηµε΄νων.
Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5β (νε΄α)
΄ στρατηγικη
΄ για την απασχο΄ληση απαι(5β) Η ευρωπαϊκη
΄τερη δηµοκρατικη
΄ συµµετοχη
΄. Για
τει΄ ενισχυµε΄νη και καλυ
΄νται συγκεκριµε΄νες
να επιτευχθει΄ ο στο΄χος αυτο΄ς, απαιτου
ενε΄ργειες απο΄ τις κυβερνη΄σεις για την κινητοποι΄ηση της
΄ριξης και της συµµετοχη
΄ς των δια
΄ φορων συµµε΄τουποστη
΄ µης
χων και για να εδραιωθει΄ η πεποι΄θηση της κοινη΄ς γνω
΄γκη µεταρρυθµι΄σεων. Επι΄σης θα πρε΄πει να
για την ανα
΄ν περισσο΄τερες προσπα
΄ θειες για να καταδεικαταβληθου
΄τερο κοινο΄ το γιατι΄ ει΄ναι απαραι΄τητες και
χθει΄ στο ευρυ
προς το συµφε΄ρον και ΄οφελος ΄ολων οι µεταρρυθµι΄σεις.
Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5γ (νε΄α)
΄ ν µελω
΄ ν στις κατευθυντη
΄ριες
(5γ) Οι επιδο΄σεις των κρατω
΄ νται και
γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση πρε΄πει να εκτιµω
΄νται αυστηρα
΄ ΄ετσι ω
΄ στε να εξασφαλι΄ζεται η
αξιολογου
΄τητη εγκυρο΄τητα και αξιοπιστι΄α των κατευθυαδιαµφισβη
΄ριων γραµµω
΄ ν.
ντη
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5δ (νε΄α)
΄ θηση της οικονοµικη
΄ς και κοινωνικη΄ς
(5δ) Για την προω
΄ς, οι κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς στην απασχο΄ληση
συνοχη
΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου, πρε΄πει επι΄σης
µε΄σω του Ευρωπαϊκου
΄ν ανισοτη
΄να ΄εχουν ως στο΄χο τη µει΄ωση των περιφερειακω
΄ ς απασχο΄λησης και ανεργι΄ας, την καταποτων απο΄ πλευρα
΄νισης και τις µετεγκαταστα
΄ σεις
λε΄µηση της αποβιοµηχα
΄ ν µελω
΄ ν υποστηρι΄ζοντας θετικα
΄ την οικοεκτο΄ς των κρατω
΄ και κοινωνικη΄ µετατροπη
΄ χωρι΄ς να παραλει΄πουν
νοµικη
΄ λλου να συνοδευ
΄ουν την ανα
΄ πτυξη των πλε΄ον δυναµιεξα
΄ ν.
΄ ν περιοχω
κω
Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5ε (νε΄α)
΄ον πλαι΄σιο του διεθνου
΄ς ανταγωνισµου
΄ και
(5ε) Στο ισχυ
΄ ν, η ευρωπαϊκη
΄
της παγκοσµιοποι΄ησης των συναλλαγω
΄ για την απασχο΄ληση πρε΄πει να παρε΄χει κι΄νηστρατηγικη
΄ νουν τις οικονοµικε΄ς
τρα στις επιχειρη΄σεις να προλαµβα
΄ τη µε΄λη πρε΄πει να
και τεχνολογικε΄ς µεταβολε΄ς. Τα κρα
΄ν την ανα
΄πτυξη της ΄ερευνας και να υποστηρι΄ζουν
ευνοου
΄ πλωση των καινοτοµιω
΄ ν στις ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄την εξα
΄µα αυτο΄, τα ευρωπαϊκα
΄ θεσµικα
΄ ΄οργανα θα
σεις. Στο πνευ
υποστηρι΄ξουν τις πρωτοβουλι΄ες επιτρε΄ποντας να συνεχι΄παρξη των βελτι΄στων φορε΄ων µεταξυ
΄ ερευνητω
΄ν
σθει΄ η υ
΄σουν τις πρωτοβουλι΄ες θεµατικαι επιχειρη΄σεων. Θα ευνοη
΄ χαρακτη΄ρα στο πλαι΄σιο των ευρωπαϊκω
΄ ν προγραµµα
΄κου
των.
Τροπολογι΄α 8
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5στ (νε΄α)
΄ς κατανοµη΄ς, η υπο(5στ) Στο πλαι΄σιο της δηµοσιονοµικη
΄ριξη των ευρωπαϊκω
΄ ν θεσµικω
΄ ν οργα
΄ νων πρε΄πει να
στη
΄µα ΄οχι µο΄νον αρωγη
΄ς αλλα
΄
πραγµατοποιει΄ται σε ΄ενα πνευ
΄ δυναµισµου
΄. Κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο τα
και οικονοµικου
΄ θεσµικα
΄ ΄οργανα πρε΄πει να καταβα
΄λουν κα
΄ θε
ευρωπαϊκα
΄ προσπα
΄ θεια προκειµε΄νου να µην περιπλακου
΄ν
δυνατη
΄ ν µελω
΄ ν και να διαδραπεραιτε΄ρω οι πολιτικε΄ς των κρατω
µατι΄σουν αντι΄θετα ΄εναν διευκολυντικο΄ ρο΄λο. Πρε΄πει να
΄ν µε την απλου
΄στευση και ελα
΄ φρυνση των διαασχοληθου
΄ ν προ΄σβασης στις ευρωπαϊκε΄ς χρηµατοδοτη
΄σεις
δικασιω
΄ των και να ευνοη
΄σουν τις συνδε΄σεις µεταξυ
΄
προγραµµα
΄ ν προγραµµα
΄ των.
των διαφο΄ρων ευρωπαϊκω

P5_TA(2004)0367

Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ένωσης 2007-2013
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο  Η οικοδο΄µηση του κοινου΄ µας µε΄λλοντος: προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και
δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ένωσης 2007−2013 (COM(2004)101  C5-0089/2004 
2004/2006(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)101),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΕΚ, και ιδιαι΄τερα τα α΄ρθρα 268−276,
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΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 2000/597/ΕΚ, Ευρατο΄µ, της 29ης Σεπτεµβρι΄ου 2000, για το
΄ ν Κοινοτη΄των (1),
συ΄στηµα των ΄διων
ι
πο΄ρων των Ευρωπαϊκω
΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω
΄ πης (2),
΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τις µελλοντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς
ανα΄γκες για τις εξωτερικε΄ς δρα΄σεις (3),
΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
΄ ν και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ν
Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς, της Επιτροπη΄ς Ελε΄γ΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωχου του Προϋπολογισµου΄, της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων, της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων, της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος,
∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν, της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου, της
Επιτροπη΄ς Αλιει΄ας, της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄, της Επιτροπη΄ς
Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄, της Επιτροπη΄ς Ανα΄πτυξης και Συνερ΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0268/2004),
γασι΄ας και της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω

΄ ντας ο΄τι οι τρε΄χουσες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς θα ισχυ΄ουν ΄εως τα τε΄λη του 2006,
Α. εκτιµω
Β.

΄ νεται ως κεντρικο΄ς στο΄λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προω΄θηση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς δηλω
χος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

Γ.

΄ ντας ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς εντα΄σσονται στο πλαι΄σιο συνολικη΄ς διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας και
εκτιµω
΄ ν οργα΄νων και κοινη΄
µπορει΄ να ανανεωθει΄ µο΄νον εφο΄σον υπα΄ρχει αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη µεταξυ΄ των θεσµικω
΄ ν της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς,
συµφωνι΄α µεταξυ΄ των δυ΄ο σκελω

∆.

΄ ντας ο΄τι το α΄ρθρο 272 της Συνθη΄κης ΕΚ προβλε΄πει την ΄εγκριση ετη΄σιων προϋπολογισµω
΄ ν ακο΄µα και
εκτιµω
΄ ν προοπτικω΄ν,
ελλει΄ψει δηµοσιονοµικω

E.

΄ ντας ο΄τι η εµπειρι΄α των δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν που ξεκι΄νησαν το 1988, το 1993 και το 1999,
εκτιµω
αντι΄στοιχα, αποδει΄χθηκε ο΄τι διασφαλι΄ζει την απρο΄σκοπτη κατα΄ρτιση του προϋπολογισµου΄,

΄ ντας ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Συνε΄λευση προ΄τεινε τη συµπερι΄ληψη των δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν στο
ΣΤ. εκτιµω
Συ΄νταγµα µε΄σω ευρωπαϊκου΄ νο΄µου που ενε΄κρινε το Συµβου΄λιο, κατο΄πιν διαδικασι΄ας συνδιαλλαγη΄ς και
αφου΄ επε΄τυχε τη συγκατα΄θεση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (α΄ρθρο Ι-54 και α΄ρθρο ΙΙΙ-308),

1.

υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι παρου΄σες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς ισχυ΄ουν ΄εως τα τε΄λη του 2006·

2.
επισηµαι΄νει την ανακοι΄νωση που εξε΄δωσε η Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 26 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας
της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (4), µε στο΄χο τη διασφα΄λιση της συνε΄χισης του σηµερινου΄ δηµοσιονοµικου΄ πλαισι΄ου µετα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2007·
3.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι δεν θα υπα΄ρξουν δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς χωρι΄ς τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας µεταξυ΄ του
΄ ς η παρου΄σα Συνθη΄κη
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ πακε΄το, καθω
΄ ν προοπτικω΄ν, αλλα΄ προβλε΄πει µο΄νο την
δεν ει΄ναι δεσµευτικη΄ ως προς την υποχρε΄ωση υ΄παρξης δηµοσιονοµικω
κατα΄ρτιση ετη΄σιων προϋπολογισµω΄ν·
4.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι, παρο΄λο που οι δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς διασφα΄λισαν το πλαι΄σιο για τη χα΄ραξη νε΄ων
΄ ν οι οποι΄ες ευνοου΄ν την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση, οι εν λο΄γω πολιτικε΄ς επε΄βαλαν ταυτο΄χρονα µεγαλυ΄τερη
πολιτικω
΄ ν και οδη΄γησαν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο να εγκαταλει΄ψει οριαυστηρο΄τητα στους δια΄φορους τοµει΄ς δαπανω
σµε΄νες εξουσι΄ες, ο΄πως το δικαι΄ωµα διαµο΄ρφωσης κατα΄ µεγα΄λο µε΄ρος του προϋπολογισµου΄ µε βα΄ση τις διατα΄ξεις
της Συνθη΄κης·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 1.
P5_TA(2003)0589.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α που τροποποιη΄θηκε µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003,
σ. 25).
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5.
θεωρει΄ ο΄τι σε ορθη΄ θεσµικη΄ βα΄ση, η νυν Επιτροπη΄, το νυν Κοινοβου΄λιο και το νυν Συµβου΄λιο, στα οποι΄α
΄ ς να θε΄σουν ευρει΄ς προσανατολισµου΄ς για τις µελλοντιδεν συµµετε΄χουν ακο΄µη τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει απλω
κε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νων και νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων που θα υποβληθου΄ν απο΄ την
νε΄α Επιτροπη΄, η οποι΄α θα αναλα΄βει καθη΄κοντα το Νοε΄µβριο 2004, και θα αποφασισθου΄ν απο΄ το νεοεκλεγε΄ν
Κοινοβου΄λιο και το διευρυµε΄νο Συµβου΄λιο·
6.
ει΄ναι αποφασισµε΄νο, για δηµοκρατικου΄ς λο΄γους, να µη λα΄βει, κατα΄ τη δια΄ρκεια της παρου΄σας κοινοβουλευτικη΄ς περιο΄δου, απο΄φαση η οποι΄α ενδεχοµε΄νως να περιορι΄σει το πεδι΄ο δρα΄σης η΄ τη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων
του Κοινοβουλι΄ου που προ΄κειται να εκλεγει΄ τον Ιου΄νιο του 2004· εντου΄τοις, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η
θεσµικη΄ συνε΄χεια, καλει΄ το επο΄µενο Κοινοβου΄λιο, την επο΄µενη Επιτροπη΄ και το διευρυµε΄νο Συµβου΄λιο να λα΄βουν
υπο΄ψη τους προσανατολισµου΄ς που περιλαµβα΄νονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα ως βα΄ση για τις µελλοντικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις·
΄ ν σε πο΄ρους µε τους στο΄χους, δι΄δοντας ΄εµφαση στην
7.
χαιρετι΄ζει την προσε΄γγιση της συ΄νδεσης των αναγκω
΄ ν στους εθνικου΄ς προϋπολογισµου΄ς·
΄ ν δαπανω
προστιθε΄µενη αξι΄α των κοινοτικω
8.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι, κατα΄ το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 4, της Συνθη΄κης ΕΕ, η Ένωση διαθε΄τει τα µε΄σα που απαι΄ ν της·
του΄νται για την επι΄τευξη των στο΄χων της και για την επιτυχη΄ εφαρµογη΄ των πολιτικω
΄ ν προοπτικω΄ν, µπορει΄
9.
τονι΄ζει ο΄τι εα΄ν το Συ΄νταγµα δεν ισχυ΄ει κατα΄ τη δια΄ρκεια των επο΄µενων δηµοσιονοµικω
να εξετασθει΄ το ενδεχο΄µενο να διατηρηθου΄ν οι ετη΄σιες διαδικασι΄ες προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ µεταγενε΄στερη
αναθεω΄ρηση, ω΄στε να προσαρµοσθου΄ν οι πο΄ροι στις νε΄ες προβλεπο΄µενες δραστηριο΄τητες·
΄ ν και των µελλοντικω
΄ν
10. τονι΄ζει ο΄τι στα συνολικα΄ ποσα΄ πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν οι ανα΄γκες των σηµερινω
νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων ω΄στε να διασφαλιστει΄ η συνε΄χεια της κοινοτικη΄ς δρα΄σης· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να
΄ σει το Κοινοβου΄λιο σχετικα΄
υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο τα βασικα΄ ΄εγγραφα και να ενηµερω
µε τα προγρα΄µµατα που η Επιτροπη΄ σκοπευ΄ει να συνεχι΄σει η΄ αντι΄στοιχα να διακο΄ψει· καλει΄ τη νε΄α Επιτροπη΄ και
΄ ν προτεραιοτη΄των της Ένωσης σε νοµοτο νε΄ο Κοινοβου΄λιο να προβου΄ν σε παρα΄λληλη αξιολο΄γηση των πολιτικω
θετικο΄ και δηµοσιονοµικο΄ επι΄πεδο ως βα΄ση για τις πολιτικε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς επιλογε΄ς στις οποι΄ες στηρι΄ζεται
το δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο·
΄ σουν τη δυνατο΄τητα στην ΕΕ να επιτυ΄χει
11. θεωρει΄ ο΄τι τα ποσα΄ που διατι΄θενται ως πο΄ροι της ΕΕ πρε΄πει να δω
τους τρεις κρι΄σιµους στρατηγικου΄ς στο΄χους που αναφε΄ρονται στο σχε΄διο συντα΄γµατος·
12. θεωρει΄ ο΄τι το τελικο΄ περιεχο΄µενο της ανακοι΄νωσης θα εξεταστει΄ ω΄στε να αξιολογηθει΄ κατα΄ πο΄σον η διευ΄ σει τις πολιτικε΄ς δεσµευ΄σεις της και, σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, κατα΄ πο΄σον συµµορρυµε΄νη Ένωση µπορει΄ να εκπληρω
φου΄ται µε τις ευ΄λογες φιλοδοξι΄ες της·
΄µατα
Οριζο΄ντια ζητη
Σχετικα΄ µε το χρονοδια΄γραµµα
13. επαναλαµβα΄νει τη βου΄ληση΄ του, την οποι΄α εξε΄φρασε η΄δη µε την ΄εκθεση΄ του προς την Ευρωπαϊκη΄ Συνε΄λευση και η οποι΄α ελη΄φθη σοβαρα΄ υπο΄ψη στο σχε΄διο Συντα΄γµατος (α΄ρθρο III-308), ο΄τι πρε΄πει να υπα΄ρξει
δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο το οποι΄ο να καλυ΄πτει περι΄οδο 5 ετω΄ν· εκτιµα΄ ο΄τι, για λο΄γους δηµοκρατικη΄ς ευθυ΄νης και
υποχρε΄ωσης λογοδοσι΄ας ει΄ναι ουσιω΄δες το χρονοδια΄γραµµα να ει΄ναι καλυ΄τερα προσαρµοσµε΄νο στη δια΄ρκεια
θητει΄ας του Κοινοβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς·
14. θεωρει΄ ο΄τι το Κοινοβου΄λιο δεν δεσµευ΄εται απο΄ την απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Οκτωβρι΄ου
2002 σχετικα΄ µε τις δαπα΄νες για τη γεωργι΄α ΄εως το 2013, και δεν υπα΄ρχει κανε΄νας λο΄γος να δεχθει΄ περι΄οδο επτα΄
ετω΄ν για τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς λο΄γω αυτη΄ς της απο΄φασης·
Σχετικα΄ µε τα ανω΄τατα ο΄ρια του Ακαθα΄ριστου Εθνικου΄ Εισοδη΄µατος (ΑΕΕ)
15. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για τη συ΄γχυση που δηµιουργη΄θηκε κατα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας µεταξυ΄ των
΄ σεων και πληρωµε΄ς ο΄σον αφορα΄ το ποσοστο΄ του ανω
΄ τατου ορι΄ου του ΑΕΕ, και
πιστω΄σεων για αναλη΄ψεις υποχρεω
θεωρει΄ ο΄τι το χα΄σµα µεταξυ΄ των δυ΄ο ει΄ναι αµφισβητου΄µενο απο΄ πολιτικη΄ και δηµοσιονοµικη΄ α΄ποψη· υπενθυµι΄ζει
΄ σεων και
ο΄τι για λο΄γους χρηστη΄ς διαχει΄ρισης, πρε΄πει να υπα΄ρχει αρµονικη΄ σχε΄ση µεταξυ΄ αναλη΄ψεων υποχρεω
πληρωµω΄ν·
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΄ τατα ο΄ρια που καθορι΄ζονται στην απο΄φαση σχετικα΄ µε το συ΄στηµα των ιδι΄ων πο΄ρων
16. επισηµαι΄νει ο΄τι τα ανω
΄ σεων και 1,24 % του ΑΕΕ για πιστω΄σεις πληρωµω
΄ ν, και
ει΄ναι 1,31 % του ΑΕΕ σε πιστω΄σεις για αναλη΄ψεις υποχρεω
ο΄τι προς το συµφε΄ρον της διαφα΄νειας η Επιτροπη΄ πρε΄πει επι΄σης να παρουσια΄ζει τις συνολικε΄ς πιστω΄σεις για
΄ σεων οι οποι΄ες το 2013 θα φθα΄σουν το 1,27 % του ΑΕΕ ΄εναντι του ορι΄ου των ΄διων
αναλη΄ψεις υποχρεω
ι
πο΄ρων
΄ σεων·
για αναλη΄ψεις υποχρεω
17. ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι αφου΄ ΄εχει αξιολογη΄σει τις πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητε΄ς της σε νοµοθετικο΄ και δηµοσιονοµικο΄ επι΄πεδο, η Ένωση ΄εχει ευθυ΄νη να καθορι΄ζει τα καθη΄κοντα της Ένωσης στο πλαι΄σιο µιας µεσοπρο΄θεσµης
΄ ν και βασιζο΄µενη σ’ αυτη΄ν να προβλε΄πει επαρκει΄ς πο΄ρους·
στρατηγικη΄ς πολιτικω
18. επισηµαι΄νει ο΄τι, κατα΄ την περι΄οδο 1996-2002, ο προϋπολογισµο΄ς της ΕΕ (µε 15 κρα΄τη µε΄λη) αυξη΄θηκε
κατα΄ 8,2 %, ενω΄ οι εθνικοι΄ προϋπολογισµοι΄ αυξη΄θηκαν κατα΄ 22,9 % κατα΄ µε΄σο ο΄ρο, γεγονο΄ς που καταδεικνυ΄ει
΄ του σκε΄λους της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς·
την αυστηρο΄τητα και τη φειδω
Σχετικα΄ µε τα χαρακτηριστικα΄
΄ σεων και των
΄ ν των πιστω
΄ σεων για αναλη΄ψεις υποχρεω
19. επισηµαι΄νει τη διαφορα΄ µεταξυ΄ των χαρακτηριστικω
΄ νει ο΄τι η προοδευτικη΄ και γραµµικη΄ αυ΄ξηση των αναλη΄ψεων υποχρεω
΄ σεων εν συγπιστω΄σεων πληρωµω΄ν· σηµειω
κρι΄σει µε την ακανο΄νιστη ανα΄πτυξη των πληρωµω΄ν συµβα΄λλει στην διευ΄ρυνση του χα΄σµατος µεταξυ΄ των δυ΄ο·
πιστευ΄ει ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τις προσεχει΄ς νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις τα χαρακτηριστικα΄ θα πρε΄πει να προσαρµοστου΄ν
καλυ΄τερα µε τους κυ΄κλους προγραµµα΄των·
΄ τατο ο΄ριο του δηµοσιονοµι20. πιστευ΄ει ο΄τι, πριν ληφθει΄ οποιαδη΄ποτε απο΄φαση σχετικα΄ µε το συνολικο΄ ανω
κου΄ πλαισι΄ου, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να διευκρινι΄σει καλυ΄τερα την προ΄ταση΄ της ο΄σον αφορα΄ την αναλογι΄α µεταξυ΄
΄ σεων και πιστω
΄ σεων πληρωµω΄ν για κα΄θε χρο΄νο στη δια΄ρκεια της περιο΄δου που θα
πιστω΄σεων ανα΄ληψης υποχρεω
΄ ς αυτο΄ θα επηρεα΄σει την εκτε΄λεση· αναµε΄νει κυρι΄ως
καλυ΄πτει το πλαι΄σιο, και θα αναφε΄ρει µε σαφη΄νεια το πω
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο ει΄ναι δυνατο΄, εντο΄ς του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ πλαισι΄ου, να
΄ σεων στον τοµε΄α των διαρθρωτικω΄ν πολιτικω
΄ ν· καλει΄ την
αποφευχθου΄ν καθυστερη΄σεις κατα΄ τη χορη΄γηση πιστω
Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει την ανα΄λυση αυτη΄ µε΄χρι το καλοκαι΄ρι του 2004, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη µιας
΄ σεων και πληρωµω
΄ ν·
ορθολογικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ υποχρεω
Σχετικα΄ µε τη δοµη΄
21. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρα΄σχει στη αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ συγκριτικο΄ πι΄νακα ο
΄ ν ω΄στε
οποι΄ος θα αναφε΄ρει την τρε΄χουσα ονοµατολογι΄α προγραµµα΄των και το προβλεπο΄µενο υ΄ψος των δαπανω
να διευκολυνθει΄ η συ΄γκριση µε την υφιστα΄µενη κατα΄σταση·
΄ σει τον αριθµο΄ των τοµε΄ων (απο΄ 8 σε 5)· σηµειω
΄ νει
22. χαιρετι΄ζει τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς να µειω
εντου΄τοις ο΄τι ο αριθµο΄ς των υποτοµε΄ων ΄εχει αυξηθει΄· θεωρει΄ ο΄τι ο περιορισµε΄νος αριθµο΄ς τοµε΄ων δεν πρε΄πει να
επιφε΄ρει µεγαλυ΄τερη αυστηρο΄τητα· ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι το παρο΄ν συ΄στηµα ΄εχει αποδειχθει΄ αποτελεσµατικο΄ εν
γε΄νει· επιφυλα΄σσει τη θε΄ση του ΄εως ο΄του διαβιβαστου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄ και αξιολογηθου΄ν απο΄ το Κοινοβου΄λιο
περισσο΄τερο εµπεριστατωµε΄νες πληροφορι΄ες για τους σχετικου΄ς λο΄γους·
΄ ν προβλεπο΄µενων πο΄ρων εντο΄ς της σχετικη΄ς κατηγορι΄ας δαπα23. υπενθυµι΄ζει ο΄τι αφενο΄ς λο΄γω των ανεπαρκω
νω΄ν και αφετε΄ρου λο΄γω της αυστηρο΄τητας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων τοµε΄ων, το µε΄σο ευελιξι΄ας που προβλε΄πει το
σηµει΄ο 24 της ∆ιοργανικη΄ς Συµφωνι΄ας της 6ης Μαι΅ου 1999, κινητοποιη΄θηκε το 2000, το 2001 και το 2002
ω΄στε να καλυ΄ψει απρο΄βλεπτες ανα΄γκες· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασαφηνι΄σει τους διαφορετικου΄ς προβλεπο΄΄ ς υπο΄ψη τις διαφορετικε΄ς επιλοµενους µηχανισµου΄ς ευελιξι΄ας µεταξυ΄ και εντο΄ς των τοµε΄ων και να λα΄βει επαρκω
΄ ν προοπτικω΄ν·
γε΄ς που προ΄τεινε το Κοινοβου΄λιο κατα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις των υφιστα΄µενων δηµοσιονοµικω
24. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει προτει΄νει συγκεκριµε΄νο αποθεµατικο΄ για εξωτερικε΄ς δρα΄σεις για την αντιµετω΄πιση απροβλε΄πτων κρι΄σεων, ενω΄ ΄εχει δηµιουργη΄σει «Ταµει΄ο για ρυ΄θµιση της ανα΄πτυξης» ενο΄ς
δισεκατοµµυρι΄ου για τη νε΄α κατηγορι΄α 1α·
25. τονι΄ζει ο΄τι η ανα΄γκη ενι΄σχυσης της ανα΄πτυξης και της ανταγωνιστικο΄τητας και η οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
΄ ν αποτελου΄ν µει΄ζονες στο΄χους της διευρυµε΄νης Ευρω΄πης·
συνοχη΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
26. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Οκτωβρι΄ου του 2002 στην οποι΄α γι΄νεται
΄ ρησης (παρα΄ρτηµα XV) και αφορα΄ τις γεωργικε΄ς δαπα΄νες στοχευ΄ει στον καθορισµο΄
αναφορα΄ στη Συνθη΄κη προσχω
΄ τατου ορι΄ου και ο΄χι ελα΄χιστων εναρµονισµε΄νων ορι΄ων· σκοπευ΄ει να αξιολογη΄σει τις συνε΄πειες µιας τε΄τοιας
ανω
απο΄φασης σε γενικο΄τερο πλαι΄σιο·
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27. τονι΄ζει την ανα΄γκη διατη΄ρησης της ορατο΄τητας ο΄σον αφορα΄ τις διοικητικε΄ς δαπα΄νες της Επιτροπη΄ς, οι
΄ ς καθορισµε΄νες·
οποι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι σαφω
28. υπογραµµι΄ζει ο΄τι το οικονοµικο΄ πλαι΄σιο που συµφωνη΄θηκε το 1999 για την περι΄οδο 2000-2006 δεν
προε΄βλεπε καµι΄α αυ΄ξηση των ΄διων
ι
πο΄ρων· επισηµαι΄νει ο΄τι, επι΄ του παρο΄ντος, ου΄τε η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
(για 27 κρα΄τη µε΄λη) δεν προβλε΄πει αυ΄ξηση του ορι΄ου ΄διων
ι
πο΄ρων·
29. επαναλαµβα΄νει τη βου΄ληση΄ του για ενσωµα΄τωση του ΕΤΑ στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ συ΄µφωνα µε την
αρχη΄ της ενο΄τητας, και για διασφα΄λιση της α΄σκησης δηµοκρατικου΄ ελε΄γχου επι΄ αυτου΄ του σηµαντικου΄ τµη΄µατος
της αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς της ΕΕ, χωρι΄ς να θι΄γεται η συνολικη΄ βοη΄θεια που παρε΄χει η ΕΕ στις φτωχο΄τερες
΄ ρες·
χω
΄ νει την ανα΄γκη µεταρρυ΄θµισης του παρο΄ντος συστη΄µατος ιδι΄ων πο΄ρων, ω΄στε να καταστει΄ περισ30. επιβεβαιω
σο΄τερο ορατο΄ στους ευρωπαι΄ους πολι΄τες και να λαµβα΄νει υπο΄ψη τους εθνικου΄ς προβληµατισµου΄ς· ει΄ναι ΄ετοιµο να
αξιολογη΄σει προτα΄σεις για µηχανισµο΄ γενικευµε΄νης διο΄ρθωσης, βασιζο΄µενο στην αρχη΄ της κοινοτικη΄ς αλληλεγγυ΄ης·

Επιµε΄ρους τοµει΄ς
΄ ν επιτροπω
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοι31. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη της τις γνωµοδοτη΄σεις των ειδικω
΄ νται στις κατωτε΄ρω παραγρα΄φους.
νοβουλι΄ου, οι προτεραιο΄τητες των οποι΄ων σκιαγραφω

Ανταγωνισµο΄ς για την ανα΄πτυξη και απασχο΄ληση
32. συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι η ενι΄σχυση της ευρωπαϊκη΄ς προσπα΄θειας στην ΄ερευνα και την τεχνολογικη΄
ανα΄πτυξη αποτελει΄ µει΄ζονα στο΄χο της διευρυµε΄νης Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· υπενθυµι΄ζει ειδικο΄τερα τη σπουδαιο΄τητα
της υ΄παρξης κατα΄λληλης χρηµατοδο΄τησης, το΄σο σε κοινοτικο΄ ο΄σο και σε εθνικο΄ επι΄πεδο, µε σωστη΄ εξισορρο΄πηση
µεταξυ΄ δηµο΄σιας και ιδιωτικη΄ς χρηµατοδο΄τησης· εκφρα΄ζει ανησυχι΄α για το γεγονο΄ς ο΄τι η προ΄σβαση στα κεφα΄λαια
΄ερευνας και ανα΄πτυξης για τις ευρωπαϊκε΄ς ΜΜΕ εξακολουθει΄ να ει΄ναι περιορισµε΄νη και ο΄τι οι δαπα΄νες των ΜΜΕ
για ΄ερευνα και ανα΄πτυξη ει΄ναι τρεις ΄εως ΄εξι φορε΄ς υψηλο΄τερες στις ΗΠΑ· επισηµαι΄νει ο΄τι η πραγµατοποι΄ηση ενο΄ς
΄ ρου ΄ερευνας ει΄ναι σηµαντικη΄ για την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη, αλλα΄ παρο΄λα αυτα΄ εκφρα΄ζει ανησυχι΄α για
ευρωπαϊκου΄ χω
την επει΄γουσα ανα΄γκη υ΄παρξης συγκεκριµε΄νων µε΄σων για την επι΄τευξη των στο΄χων που περιε΄χονται στην ανακοι΄νωση· τονι΄ζει επι΄σης τη συµβολη΄ του ενεργειακου΄ τοµε΄α στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη, ειδικο΄τερα δε τονι΄ζει τη σπουδαιο΄τητα µεταφορα΄ς και ανα΄πτυξης των υφιστα΄µενων µε΄σων (π.χ. το προ΄γραµµα ΄εξυπνης ενε΄ργειας) στη διευρυµε΄νη Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και ζητει΄ ενδεδειγµε΄νη ευρωπαϊκη΄ δρα΄ση αφενο΄ς στον εφοδιασµο΄ ενε΄ργειας και αφετε΄ρου
΄ ν δικτυ΄ων·
στην ανα΄πτυξη διευρωπαϊκω
33. εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για την προτεραιο΄τητα που δι΄δει η Επιτροπη΄ στην προω΄θηση της ανταγωνιστικο΄τητας των επιχειρη΄σεων ειδικο΄τερα µε΄σω:
βελτιωµε΄νης προ΄σβασης στα κοινοτικα΄ χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα για τις ΜΜΕ·
προω΄θησης της µεταφορα΄ς τεχνολογι΄ας, της ανα΄πτυξης δικτυ΄ων καινοτοµι΄ας και του συντονισµου΄ µεταξυ΄
ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων·
αναβα΄θµισης της ευρωπαϊκη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας και παραγωγικο΄τητας µε περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας·
΄ ν και επικοινωνιω
΄ ν και για την
ανα΄πτυξης και προω΄θησης διεθνω΄ν προτυ΄πων για τις τεχνολογι΄ες πληροφοριω
τεχνολογι΄α της κινητη΄ς τηλεπικοινωνι΄ας (λ.χ. 3G)·
προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που καθορι΄ζονται στην ανακοι΄νωση, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει
το συντοµο΄τερο δυνατο΄ τις κατα΄λληλες νοµοθετικε΄ς και µη νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις µε σκοπο΄ την εκπλη΄ρωση του
ευρυ΄τερου στο΄χου της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης·
34. υπενθυµι΄ζει ο΄τι βα΄σει του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ η προω΄θηση της ισο΄τητας των
΄ δη αρχη΄ της ΕΕ και θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς δρα΄σεις και προφυ΄λων αποτελει΄ θεµελιω
γρα΄µµατα· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι η ισο΄τητα των φυ΄λων θα ληφθει΄ υπο΄ψη σε ο΄λους τους
΄ ν του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ πλαισι΄ου (2007-2013) και ο΄τι ΄εχουν τεθει΄ στο΄χοι και σηµει΄α
βασικου΄ς τοµει΄ς δαπανω
αναφορα΄ς·
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35. ζητει΄, συ΄µφωνα µε τους στο΄χους της στρατηγικη΄ς της Λισσαβο΄νας και του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της
Βαρκελω΄νης για τον συµβιβασµο΄ οικογε΄νειας και εργασι΄ας µε τη δηµιουργι΄α φορε΄ων που θα ασχολου΄νται µε τη
΄ ν, να διατεθει΄ ΄ενα ποσοστο΄ απο΄ το 16 % των κοινοτικω΄ν πο΄ρων για την ανταγωνιστικο΄τητα,
φροντι΄δα των παιδιω
΄ ν στην διευρυτην ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση, ου΄τως ω΄στε να αυξηθει΄ το ποσοστο΄ των εργαζοµε΄νων γυναικω
µε΄νη ΕΕ, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ιδιαι΄τερη ανα΄γκη προω΄θησης της κοινωνικοοικονοµικη΄ς και εργασιακη΄ς κατα΄΄ ν στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη·
στασης των γυναικω
36. χαιρετι΄ζει τη σηµασι΄α που αποδι΄δει η Επιτροπη΄ στο προ΄γραµµα δρα΄σης κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς και ιδι΄ως
στην υποστη΄ριξη του κοινωνικου΄ διαλο΄γου και των πρωτοβουλιω΄ν που συµβα΄λλουν στην προ΄βλεψη και την
΄ ν· επισηµαι΄νει ο΄τι οι πρωτοβουλι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι, ειδικα΄ ενο΄ψει της διευρυµε΄νης Ένωσης,
αντιµετω΄πιση των µεταβολω
εξαιρετικα΄ σηµαντικε΄ς για την εσωτερικη΄ συνοχη΄ και την κοινωνικη΄ ειρη΄νη· επισηµαι΄νει ο΄τι ειδικα΄ στα νε΄α κρα΄τη
µε΄λη πρε΄πει να ενισχυθει΄ ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος που προβλε΄πεται στις Συνθη΄κες·
37. υποθε΄τει ο΄τι, ειδικα΄ στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει να δοθει΄ µε΄γιστη ΄εµφαση στην εφαρµογη΄ της εργατικη΄ς
νοµοθεσι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της νοµοθεσι΄ας περι΄ προστασι΄ας της υγει΄ας και της ασφα΄λειας, κυρι΄ως µε΄σω
΄ ν·
της προω΄θησης των βε΄λτιστων πρακτικω
38. φρονει΄, για τον λο΄γο αυτο΄, ο΄τι η επο΄µενη µεταρρυ΄θµιση των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων θα πρε΄πει να προσα΄ ν διαδικασιω
΄ν
νατολισθει΄ προς τις ακο΄λουθες αρχε΄ς: συγκε΄ντρωση των καθηκο΄ντων, απλου΄στευση των διοικητικω
΄ σεων, στο πλαι΄σιο της οποι΄ας θα λαµβα΄νεται υπο΄ψη, µεταξυ΄ α΄λλων, η
και νε΄α κλει΄δα κατανοµη΄ς των πιστω
΄ ν·
ικανο΄τητα απορρο΄φησης των πιο ευνοηµε΄νων περιφερειω
39. επισηµαι΄νει ο΄τι το υψηλο΄ επι΄πεδο δηµο΄σιας υγει΄ας συµβα΄λλει επι΄σης στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη, την υψηλη΄
απασχο΄ληση και τη γενικη΄ ευηµερι΄α· θεωρει΄ δεδοµε΄νο ο΄τι η διευ΄ρυνση θα αυξη΄σει την ποικιλι΄α προβληµα΄των που
συνδε΄ονται µε τη δηµο΄σια υγει΄α· ζητει΄, προκειµε΄νου να αντιµετωπιστου΄ν οι αναδυο΄µενες προκλη΄σεις, την εφαρµογη΄ ενο΄ς νε΄ου χρηµατοδοτικου΄ µε΄σου για τη δηµο΄σια υγει΄α µετα΄ την εκπνοη΄ του τρε΄χοντος προγρα΄µµατος
δρα΄σης·
΄ ν πρε΄πει να συνδυα΄ζε40. πιστευ΄ει ο΄τι η µεγαλυ΄τερη οικονοµικη΄ στη΄ριξη για την κινητικο΄τητα των σπουδαστω
ται µε δε΄σµευση για την εξασφα΄λιση ο΄τι αυτη΄ η δαπα΄νη θα ΄εχει ΄ενα καθαρα΄ προσθετικο΄ αποτε΄λεσµα· επισηµαι΄νει
΄ ν ει΄χε µε΄χρι ση΄µερα ως αποτε΄λεσµα να
ο΄τι η ανεπα΄ρκεια των επιδοτη΄σεων για την κινητικο΄τητα των σπουδαστω
επωφελου΄νται εν γε΄νει απο΄ αυτα΄ τα προγρα΄µµατα κινητικο΄τητας σπουδαστε΄ς απο΄ πιο ευ΄πορες οικογε΄νειες· προτρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη να διασφαλι΄σουν πραγµατικη΄ προ΄σβαση στις επιδοτη΄σεις, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις οικονοµικε΄ς ανα΄γκες των αιτου΄ντων συ΄µφωνα µε τον ορισµο΄ της «ανα΄γκης» που περιλαµβα΄νεται στις εθνικε΄ς ρυθµι΄σεις
οικονοµικη΄ς στη΄ριξης·
41. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δι΄νει µεγα΄λη ΄εµφαση στην στη΄ριξη για τη δηµιουργι΄α δικτυ΄ων
΄ ν οργανω΄σεων και πρωτοβουλι΄ες των πολιτω΄ν στο πλαι΄σιο διαπολιτισµικου΄ διαλο΄γου· επισηµαι΄νει ο΄τι
πολιτισµικω
ο κλα΄δος του πολιτισµου΄ συµβα΄λει σηµαντικα΄ στην αυ΄ξηση της οικονοµι΄ας και την απασχο΄ληση στην Ευρω΄πη·
΄ν
τονι΄ζει την ανα΄γκη να απλοποιηθου΄ν οι διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες σε ο΄,τι αφορα΄ τη χρηµατοδο΄τηση πολιτιστικω
φορε΄ων επισηµαι΄νει ο΄τι ο οπτικοακουστικο΄ς τοµε΄ας ει΄ναι ακο΄µη κατακερµατισµε΄νος στις εθνικε΄ς αγορε΄ς και ζητει΄
΄ ν ταινιω
΄ ν·
την α΄ρση των εµποδι΄ων στην κυκλοφορι΄α ευρωπαϊκω
42. τονι΄ζει ο΄τι, στο πλαι΄σιο των συστα΄σεων για µεγαλυ΄τερη ανα΄πτυξη προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι
που ΄εθεσε η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση για την δεκαετι΄α που λη΄γει το 2010, να καταστει΄ δηλαδη΄ η πιο ανταγωνιστικη΄ και
πιο δυναµικη΄ οικονοµι΄α της γνω΄σης µε αειφο΄ρο οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και µεγαλυ΄τερη κοινωνικη΄ συνοχη΄, η «πολιτιστικη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α» δεν πρε΄πει να λησµονηθει΄· πιστευ΄ει ο΄τι η ΄εννοια της «ευρωπαϊκη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας»
΄ ν, αλλα΄ να περιλαµβα΄νει επι΄σης
δεν πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε µια πιο προωθηµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
και κα΄ποια ορα΄µατα·
43. χαιρετι΄ζει την γενικο΄τερη αποφασιστικο΄τητα της Επιτροπη΄ς να προβει΄ στην εδραι΄ωση και τον ορθολογισµο΄
΄ ν µηχανισµω
΄ ν· κρι΄νει ο΄τι, στους τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης, της κατα΄ρτισης, της νεο΄τητας και της
των χρηµατοδοτικω
πολιτισµικη΄ς πολιτικη΄ς, αυτη΄ η εδραι΄ωση και ο ορθολογισµο΄ς θα δηµιουργη΄σουν διοικητικε΄ς οικονοµι΄ες κλι΄µακος, θα αυξη΄σουν την προβολη΄ των προγραµµα΄των και θα συµβα΄λουν στο να καταστου΄ν τα προγρα΄µµατα περισσο΄τερο διαφανη΄ για τους πολι΄τες·
Συνοχη΄ για την ανα΄πτυξη και απασχο΄ληση
44. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει η πολιτικη΄ συνοχη΄ς στην οικοδο΄µηση µε΄τρων που αυξα΄νουν τις οικο΄ ν κρατω΄ν µελω
΄ ν και περιφερειω
΄ ν, καθω
΄ ς και των σηµερινω
΄ ν περιφερειω
΄ ν που
νοµικε΄ς επιδο΄σεις των µελλοντικω
βρι΄σκονται σε µειονεκτικη΄ θε΄ση λο΄γω ΄ελλειψης υποδοµη΄ς, της εξαιρετικα΄ απο΄κεντρης θε΄σης τους, µο΄νιµων γεω΄ ν µειονεκτηµα΄των η΄ βιοµηχανικη΄ς παρακµη΄ς, και επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα του Κοινοβουλι΄ου να χρηµαγραφικω
΄ στε να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι οι στο΄χοι της θα
τοδοτηθει΄ η πολιτικη΄ συνοχη΄ς απο΄ το 0,45 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ ω
ικανοποιηθου΄ν στη διευρυµε΄νη Ένωση·
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45. επιµε΄νει ο΄τι οι δαπα΄νες σχετικα΄ µε τη συνοχη΄ για την ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση και ειδικο΄τερα το
Ταµει΄ο Περιφερειακη΄ς Ανα΄πτυξης πρε΄πει να προσφε΄ρουν συνε΄χεια επενδυ΄σεων στις περιοχε΄ς εκει΄νες ο΄που η «στατιστικη΄ επι΄πτωση» ει΄ναι αρνητικη΄ και ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρχουν επαρκη΄ κεφα΄λαια για συνε΄χιση της περιφερειακη΄ς
πολιτικη΄ς στις περιοχε΄ς που παρουσια΄ζουν υστε΄ρηση στα σηµερινα΄ 15 κρα΄τη µε΄λη· υπογραµµι΄ζει τα ιδιαι΄τερα
προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν γεωγραφικα΄ αποµακρυσµε΄νες, αγροτικε΄ς, ορεινε΄ς, νησιωτικε΄ς και αραιοκατοικη΄ν
µε΄νες περιφε΄ρειες και ζητει΄ οι α΄λλες τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τους τις ανα΄γκες των περιφερειω
΄ ντας κριτη΄ρια ο΄πως η προσπελασιµο΄τητα, ΄ετσι ω΄στε να προωθει΄ται η συνοχη΄·
αυτω΄ν χρησιµοποιω
46. θεωρει΄ ο΄τι οι κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι επιτρεπτε΄ς σε περιοχε΄ς εκτο΄ς του στο΄χου 1, εφο΄σον
συµβα΄λλουν στους στο΄χους της πολιτικη΄ς συνοχη΄ς της ΕΕ, και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει ΄ενα νε΄ο
κανονισµο΄ για τις κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις ο οποι΄ος να εξασφαλι΄ζει καλυ΄τερη συµβατο΄τητα µε τις νε΄ες διατα΄ξεις περι΄
συνοχη΄ς και περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς· ζητει΄, στο πλαι΄σιο αυτο΄, απο΄ την Επιτροπη΄ να διευκρινι΄σει το συντοµο΄τερο
΄ ν ενισχυ΄σεων, τις οποι΄ες προβλε΄πει το α΄ρθρο 87, παρα΄γραφος 3, στοιχει΄ο γ),
δυνατο΄ν το µε΄λλον των περιφερειακω
΄ ντας ιδιαι΄τερα να τηρη΄σει εδαφικη΄ διαφοροποι΄ηση µεταξυ΄ των περιφερειω
΄ ν που ει΄ναι
της Συνθη΄κης ΕΚ, προσπαθω
επιλε΄ξιµες για τους στο΄χους της περιφερειακη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας και της απασχο΄λησης·
47. καλει΄ την Επιτροπη΄, ιδι΄ως λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη µε΄χρι ση΄µερα πει΄ρα που ΄εχει αποκτηθει΄ στο πεδι΄ο των
΄ ν (RAL, αναξιοπιστι΄α των προβλε΄ψεων των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τις απαιτου΄µενες
διαρθρωτικω΄ν ενεργειω
δαπα΄νες), να υποβα΄λει προτα΄σεις που θα συνοδευ΄ουν το νε΄ο δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο και θα ΄εχουν στο΄χο να
εξασφαλι΄σουν ΄εναν καλυ΄τερο ΄ελεγχο της εκτε΄λεσης των πιστω΄σεων, µε µεγαλυ΄τερη υπευθυνο΄τητα των κρατω΄ν
µελω΄ν στο πλαι΄σιο της κοινη΄ς διαχει΄ρισης, λ.χ. µε την αυξηµε΄νη χρη΄ση της ρη΄τρας συγχρηµατοδο΄τησης και της
ρη΄τρας για τη λη΄ξη της ισχυ΄ος·
΄ ν δικτυ΄ων µεταφορω
΄ ν για την εφαρµογη΄ της Ατζε΄ντας της Λισ48. επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α των διευρωπαϊκω
σαβο΄νας· θεωρει΄ ο΄τι τα υψηλη΄ς απο΄δοσης διευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα µεταφορω΄ν αποτελου΄ν καθοριστικο΄ καταλυ΄τη για
την αειφο΄ρο κινητικο΄τητα εµπορευµα΄των και προσω΄πων και επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να ενισχυ΄σει τη
΄ ν δικτυ΄ων· πιστευ΄ει ο΄τι η εξασφα΄λιση προ΄σθετων δηµοσιοδιαµεθοριακη΄ συνεργασι΄α και την ανα΄πτυξη ευρωπαϊκω
΄ ν πο΄ρων για τα εν λο΄γω σχε΄δια προτεραιο΄τητας ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος, η΄ για τµη΄µατα΄ τους, που θα
νοµικω
ολοκληρωθου΄ν εντο΄ς των εποµε΄νων τριω΄ν ετω΄ν, θα αποτελου΄σε σηµαντικο΄ κι΄νητρο για την ανα΄πτυξη των διευρω΄ ν δικτυ΄ων·
παϊκω

∆ιατη΄ρηση και διαχει΄ριση των φυσικω΄ν πο΄ρων
49. επιδοκιµα΄ζει τη µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ µε την οποι΄α αντιµετωπι΄ζονται οι τοµει΄ς της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης και, στο πλαι΄σιο αυτο΄, ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εστια΄σει την προσοχη΄ της και στις καινοτοµι΄ες στον
τοµε΄α της γεωργι΄ας·
΄ νει µε λυ΄πη ο΄τι η Επιτροπη΄ στο προτεινο΄µενο δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο δεν διασφα΄λισε ο΄πως
50. διαπιστω
΄ θηκε στο πλαι΄σιο της µεταρρυ΄θµισης της Κοινη΄ς Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς την ενι΄σχυση του δευ΄τερου
ανακοινω
΄ να στον µελλοντικο΄ προϋπολογισµο΄ της ΕΕ, αλλα΄ αντι΄θετα επιδιω
΄ κει να παγω
΄ σει τις προβλεπο΄µενες δαπα΄νες
πυλω
για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου στο επι΄πεδο του 2006, πρα΄γµα το οποι΄ο, στην µελλοντικη΄ Ευρωπαϊκη΄ Ένωση των
΄ σεων για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου·
25 η΄ 27 κρατω΄ν µελω΄ν, θα οδηγου΄σε, σε συνεχη΄ µει΄ωση των πιστω
51. για το λο΄γο αυτο΄, καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναθεωρη΄σει τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς κατα΄ τρο΄πον ω΄στε
οι αγροτικε΄ς περιφε΄ρειες να µην ευρι΄σκονται σε µειονεκτικη΄ θε΄ση σε σχε΄ση µε τις αστικε΄ς περιφε΄ρειες και να
΄ ν·
αποτρε΄πεται η περαιτε΄ρω οικονοµικη΄ παρακµη΄ και η απερη΄µωση των λιγο΄τερο ευνοηµε΄νων περιφερειω
52. φρονει΄ ο΄τι ο µε΄χρι ση΄µερα ισχυ΄ων διαχωρισµο΄ς των κατηγοριω΄ν Ια και Ιβ, βα΄σει των αποφα΄σεων για τη
΄ ν µε τη διακυ΄µανση, πρε΄πει να αντικατασταθει΄ σε
µεταρρυ΄θµιση της Κοινη΄ς Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς των σχετικω
περιορισµε΄νο βαθµο΄ απο΄ ΄εναν ευε΄λικτο µηχανισµο΄ µεταφορα΄ς πιστω΄σεων σε ενε΄ργειες στη΄ριξης της ανα΄πτυξης
΄ ς υπο΄ψη ο επαναπροσανατολισµο΄ς της ευρωπαϊκη΄ς γεωργι΄ας που
της υπαι΄θρου, προκειµε΄νου να ληφθει΄ επαρκω
δροµολογη΄θηκε το 2003·
΄ νει ριζικε΄ς αλλαγε΄ς, ω΄στε να ΄εχει
53. επισηµαι΄νει ο΄τι ο αλιευτικο΄ς τοµε΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας βιω
µακρο΄πνοες προοπτικε΄ς και να µπορει΄ να παραµει΄νει ανταγωνιστικο΄ς στο πλαι΄σιο της παγκοσµιοποιηµε΄νης οικο΄ στε να χρηµατοδοτηθου΄ν οι δια΄φονοµι΄ας· ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι πρε΄πει να παρασχεθει΄ επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση, ω
ροι τοµει΄ς δραστηριοτη΄των οι οποι΄οι συνιστου΄ν την Κοινη΄ Αλιευτικη΄ Πολιτικη΄: η διατη΄ρηση των πο΄ρων και η
προστασι΄α τους, διεθνει΄ς συµφωνι΄ες, αγορε΄ς, διαρθρωτικα΄ µε΄τρα, κοινωνικε΄ς παρα΄µετροι κ.α΄.· πιστευ΄ει ως εκ
του΄του ο΄τι τα υφιστα΄µενα µε΄τρα των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων σε σχε΄ση µε την αλιει΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
΄ ν µε΄τρων, πρε΄πει να διατηρηθου΄ν και να τελειοποιηθου΄ν, προκειµε΄νου να διαφυλαχθει΄ η
κοινωνικο-οικονοµικω
ανταγωνιστικο΄τητα της ευρωπαϊκη΄ς αλιει΄ας στο πλαι΄σιο της παγκοσµιοποιηµε΄νης ελευ΄θερης αγορα΄ς·
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΄ νεται στη διοργανικη΄ συνεργασι΄α στο πλαι΄σιο της διαπραγµα΄τευσης της
54. χαιρετι΄ζει την προ΄οδο που σηµειω
διεθνου΄ς αλιευτικη΄ς συµφωνι΄ας, ιδιαι΄τερα µε την Επιτροπη΄, αν και πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να γι΄νουν περισσο΄τερα
βη΄µατα για τη γνη΄σια συµµετοχη΄ του Κοινοβουλι΄ου στο σχεδιασµο΄ και στην πραγµα΄τωση αυτου΄ του τοµε΄α της
ΚΑΠ· θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι χρεια΄ζεται σαφη΄ς δια΄κριση µεταξυ΄ της οικονοµικη΄ς αντιστα΄θµισης για την προ΄σβαση στην
΄ ς και ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να ελε΄γχει την ορθη΄
αλιει΄α και των στοχοθετηµε΄νων µε΄τρων, καθω
εκτε΄λεση των τελευται΄ων·
55. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι η «αειφο΄ρος ανα΄πτυξη» ΄εχει προταθει΄ ως µι΄α απο΄ τις τρεις προτεραι΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω
΄ ν· αποδοκιµα΄ζει, ωστο΄σο, τη ρηχη΄ ερµηνει΄α της ΄εννοιας της
ο΄τητες των προσεχω
΄ νει περιθωριακη΄ µο΄νο προσοχη΄ σε περιβαλλοντικε΄ς ανησυχι΄ες και
αειφορι΄ας· επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ αφιερω
΄ ς τα περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης στη συνολικη΄ χα΄ραξη πολιο΄τι δεν ενσωµατω΄νει επαρκω
τικη΄ς· καλει΄ κατα΄ συνε΄πεια την Επιτροπη΄ να ενισχυ΄σει το περιεχο΄µενο «αειφο΄ρου ανα΄πτυξης» ο΄λων των κοινοτικω΄ν
΄ ν·
πολιτικω
56. επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ προ΄τεινε στο µε΄λλον η χρηµατοδο΄τηση της πολιτικη΄ς για το
περιβα΄λλον και της αγροτικη΄ς, διαρθρωτικη΄ς και αλιευτικη΄ς πολιτικη΄ς να γι΄νεται απο΄ την ΄δια
ι
κατηγορι΄α του
προϋπολογισµου΄· επισηµαι΄νει ο΄τι οι πολιτικε΄ς αυτε΄ς ΄εχουν τερα΄στιο αντι΄κτυπο στο περιβα΄λλον· υπογραµµι΄ζει
την επει΄γουσα ανα΄γκη να προωθηθου΄ν φιλοπεριβαλλοντικε΄ς οι κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς στην πρα΄ξη, µε την εκπο΄νηση
΄ ν και µεθοδολογικα΄ ορθω΄ν µελετω΄ν περιβαλλοντικου΄ αντι΄κτυπου σε ο΄λους τους τοµει΄ς πολιτικη΄ς,
προσεκτικω
ιδι΄ως στην ΚΑΠ και στα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α·
57. χαιρετι΄ζει την αναφορα΄ στη χρηµατοδο΄τηση του δικτυ΄ου Natura 2000 και την θεωρει΄ στοιχει΄ο και΄ριας
΄ λειας βιοποικιλο΄τητας που ΄εχει τεθει΄ για το 2010·
σηµασι΄ας για την επι΄τευξη του στο΄χου της ανα΄σχεσης της απω
ζητει΄ να διατεθου΄ν στο πλαι΄σιο της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς και της πολιτικη΄ς για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου
πιστω΄σεις για το προ΄γραµµα Natura 2000·

Ιθαγε΄νεια, ελευθερι΄α, ασφα΄λεια και δικαιοσυ΄νη
΄ ς και η ολοκλη΄ρωση του
58. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να θεωρηθει΄ η ευρωπαϊκη΄ ιθαγε΄νεια καθω
΄ ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης µια απο΄ τις τρεις πρω΄τες προτεραιο΄τητες της διευρυµε΄νης Ένωσης
χω
2007-2013· χαιρετι΄ζει και υποστηρι΄ζει θερµα΄ την προ΄ταση να δηµιουργηθει΄ ειδικο΄ κεφα΄λαιο µε την ονοµασι΄α
«Ιθαγε΄νεια, ελευθερι΄α, ασφα΄λεια και δικαιοσυ΄νη» στις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς, ως λογικη΄ συνε΄πεια της
προτεινο΄µενης προτεραιο΄τητας για τον εν λο΄γω τοµε΄α πολιτικη΄ς·
59. θεωρει΄ την προστασι΄α των εξωτερικω΄ν συνο΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε ολοκληρωµε΄νο τρο΄πο ως
΄ ν για
µει΄ζονα προ΄κληση που απαιτει΄ επαρκει΄ς πο΄ρους· τονι΄ζει συγχρο΄νως την ανα΄γκη µεγαλυτε΄ρων προσπαθειω
τη θε΄σπιση κοινη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α του ασυ΄λου, µε πολυ΄ µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση στον επιµερισµο΄ των επιβαρυ΄νσεων και αντι΄στοιχα πολυ΄ ισχυρο΄τερη πολιτικη΄ ενσωµα΄τωσης των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω΄ν που ζουν στην
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
΄ σει απα΄ντηση στις αυξανο΄µενες ανησυχι΄ες των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν
60. φρονει΄ ο΄τι η Ένωση θα πρε΄πει να δω
ο΄σον αφορα΄ τα θε΄µατα εσωτερικη΄ς ασφα΄λειας και να αναλα΄βει µεγαλυ΄τερες ευθυ΄νες στην καταπολε΄µηση του
διεθνου΄ς οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος και της τροµοκρατι΄ας·
61. ζητει΄ την ενι΄σχυση της προστασι΄ας των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των, µεταξυ΄ α΄λλων και µε τη δηµιουργι΄α
΄ ρου µε βα΄ση την αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη·
γνη΄σιου δικαστικου΄ χω

Η ΕΕ ως παγκο΄σµιος εται΄ρος
62. επιµε΄νει ο΄τι η εξα΄λειψη της φτω΄χειας και οι αναπτυξιακοι΄ στο΄χοι της χιλιετηρι΄δας, οι οποι΄οι αποτελου΄ν
τους κυ΄ριους στο΄χους της κοινοτικη΄ς αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς, θα πρε΄πει να παραµει΄νουν απο΄ τους κυ΄ριους
στο΄χους της κατηγορι΄ας «Εξωτερικε΄ς ∆ρα΄σεις» και θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ ο΄τι κονδυ΄λια γι’ αυτο΄ το σκοπο΄
δεν θα µεταφερθου΄ν για την κα΄λυψη α΄λλων στο΄χων·
63. υποστηρι΄ζει την αρχη΄ της «απλουστευµε΄νης αρχιτεκτονικη΄ς» στον τοµε΄α των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων, επιµε΄νει
ο΄µως ο΄τι του΄το δεν πρε΄πει να ΄εχει ως συνε΄πεια την υποβα΄θµιση του ρο΄λου του ΕΚ στην απο΄ κοινου΄ λη΄ψη
΄ ν του ο΄σον αφορα΄ τον προϋπολογισµο΄ και
αποφα΄σεων στον τοµε΄α της νοµοθεσι΄ας η΄ στην α΄σκηση των εξουσιω
την απαλλαγη΄·

30.4.2004

30.4.2004
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64. ζητει΄ σαφη΄ διαχωρισµο΄ µεταξυ΄ των τοµε΄ων εκει΄νων εξωτερικη΄ς δρα΄σης που ΄εχουν διαφορετικα΄ χαρακτηριστικα΄ και οι οικονοµικε΄ς απαιτη΄σεις των οποι΄ων πρε΄πει να εξετασθου΄ν ξεχωριστα΄ και συγκεκριµε΄να, προενταξιακη΄
΄ ρες ΑΚΕ, ειρη΄νη και ασφα΄λεια, αποθεµατικα΄·
βοη΄θεια, ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α γειτονι΄ας, σχε΄σεις µε τις χω
65. επιµε΄νει ο΄τι η εγγραφη΄ του ΕΤΑ στον προϋπολογισµο΄ δεν θα ΄επρεπε να καταλη΄ξει στη µει΄ωση της συνο΄ ν ΑΚΕ και ο΄τι οι πο΄ροι αυτοι΄ πρε΄πει να επικεντρωθου΄ν στην εκρι΄ζωση της
λικη΄ς χρηµατοδο΄τησης των χωρω
΄ ν και να ει΄ναι εγγυηµε΄νη η χρη΄ση τους εντο΄ς περιοχη΄ς
φτω΄χειας συ΄µφωνα µε την ανα΄πτυξη βε΄λτιστων πρακτικω
΄ ν προοπτιΑΚΕ µε υποκεφα΄λαια η΄ ποσα΄ µε αυστηρα΄ προσδιορισµε΄νο προορισµο΄ στο πλαι΄σιο των δηµοσιονοµικω
΄ ν·
κω
΄ ν κειµε΄νων, ω
΄ στε να αυξηθει΄ η ικανο΄66. ζητει΄ την αναδια΄ρθρωση και τον εξορθολογισµο΄ των δηµοσιονοµικω
τητα αντι΄δρασης και η ευελιξι΄α της εξωτερικη΄ς δρα΄σης της Ένωσης, µε παρα΄λληλη διαφυ΄λαξη της διαφα΄νειας των
΄ ν και χωρι΄ς να τι΄θενται υπο΄ αι΄ρεση οι η΄δη επιτευχθει΄σες συµφωνι΄ες· επαναεπιβεβαιω
΄ νει την ανα΄γκη
µηχανισµω
δηµιουργι΄ας προς το σκοπο΄ αυτο΄ ενο΄ς µηχανισµου΄ προγενε΄στερης διαβου΄λευσης και µεταγενε΄στερου ελε΄γχου εκ
µε΄ρους του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις αναδιατα΄ξεις πιστω΄σεων· επικροτει΄ τις προσπα΄θειες
εξορθολογισµου΄ που προτει΄νει η Επιτροπη΄ σε επι΄πεδο κεφαλαι΄ων του Προϋπολογισµου΄ και προτει΄νει την κατα΄ σεων βα΄σει ενο΄ς θεµατολογικου΄ πι΄νακα που θα αντιστοιχει΄ στις προτεραιο΄τητες και στους οριζο΄νοµη΄ των πιστω
ντιους πολιτικου΄ς στο΄χους της Ένωσης, µαζι΄ µε γεωγραφικη΄ κατανοµη΄ που θα επιτρε΄πει την ευε΄λικτη ενεργοποι΄ηση των πιστω΄σεων για κα΄θε συγκεκριµε΄νη γεωγραφικη΄ περιοχη΄· διερωτα΄ται ως προς την αποτελεσµατικο΄τητα της
τρε΄χουσας κατανοµη΄ς αρµοδιοτη΄των µεταξυ΄ εξωτερικω΄ν σχε΄σεων και ανα΄πτυξης και προτει΄νει την επανεξε΄ταση΄
τους·
΄ ρες της διευρυµε΄νης Ένωσης αποτελου΄ν προνοµιακη΄ ζω΄νη δρα΄σης και προσο67. τονι΄ζει ο΄τι οι γειτονικε΄ς χω
χη΄ς· ζητει΄ προς το σκοπο΄ αυτο΄ να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ οι διατα΄ξεις του στρατηγικου΄ εγγρα΄φου για τις σχε΄σεις µε
τον Αραβικο΄ Κο΄σµο· εκφρα΄ζει την υποστη΄ριξη΄ του σε ο΄λα τα µε΄τρα που ει΄ναι απαραι΄τητα για να εξασφαλιστει΄ ο΄τι
η πολιτικη΄ νε΄ας γειτονι΄ας θα επιτρε΄ψει τη διευ΄ρυνση της ζω΄νης ευµα΄ρειας και σταθερο΄τητας προς το Νο΄το και
΄ νης καθω
΄ ς και της
προς Ανατολα΄ς της Ένωσης· εξαι΄ρει τη σηµασι΄α της εµβα΄θυνσης της διαδικασι΄ας της Βαρκελω
΄ ν και οικονοµικω
΄ ν µεταρρυθµι΄σεων που ΄εχουν επιτευχθει΄ στις συνδεδεµε΄νες µεσογειακε΄ς
στη΄ριξης των πολιτικω
΄ ρες· ζητει΄ ειδικο΄τερα µεγαλυ΄τερο συντονισµο΄ µεταξυ΄ ανθρωπιστικη΄ς πολιτικη΄ς, αναπτυξιακω
΄ ν προγραµµα΄των
χω
΄ ρες µε τους υψηλο΄τερους δει΄κτες
και πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας ο΄σον αφορα΄ την Αφρικανικη΄ Ήπειρο και τις χω
φτω΄χειας και υπανα΄πτυξης·
68. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η απο΄κτηση αξιοπιστι΄ας σε διεθνη΄ κλι΄µακα απαιτει΄ τη δια΄θεση για ανταπο΄κριση το΄σο σε
απρο΄βλεπτες καταστα΄σεις βραχυπρο΄θεσµα ο΄σο και για τη χα΄ραξη στρατηγικω΄ν µεσοπρο΄θεσµα και µακροπρο΄θεσµα, οι οποι΄ες θα συµπεριλαµβα΄νουν µακρο΄πνοες συµφωνι΄ες· υπενθυµι΄ζει ο΄τι η εξωτερικη΄ δρα΄ση της Ένωσης
πρε΄πει να νοει΄ται συνολικα΄· υπενθυµι΄ζει ο΄τι κυ΄ριο ζητου΄µενο ει΄ναι να προωθηθου΄ν η µακρο-οικονοµικη΄ βοη΄θεια,
που θα συµβα΄λει στην προ΄ληψη των πα΄σης φυ΄σεως συγκρου΄σεων, οι επιχειρη΄σεις διατη΄ρησης της ειρη΄νης, και τα
΄ ν κρι΄σεων, µε΄σω
µε΄τρα διαχει΄ρισης των εµφυλι΄ων η΄ στρατιωτικω΄ν κρι΄σεων, των τεχνολογικω΄ν και περιβαλλοντικω
κυρι΄ως της ταχει΄ας ανα΄πτυξης µιας δυ΄ναµης επε΄µβασης·
69. τονι΄ζει ειδικο΄τερα την ανα΄γκη επαρκου΄ς επιχορη΄γησης των θεµα΄των που αφορου΄ν την πολιτικη΄ συνεργα΄ ς και
σι΄α, τον αγω΄να κατα΄ της φτω΄χειας, την προαγωγη΄ της δηµοκρατι΄ας και των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, καθω
΄ ν στα βασικα΄ αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες· τονι΄ζει ο΄λως ιδιαιτε΄ρως την ανα΄γκη προαγωγη΄ς,
την προ΄σβαση των πληθυσµω
µε΄σω της εξωτερικη΄ς δρα΄σης, της προ΄σβασης στην υγει΄α (συµπεριλαµβανοµε΄νης της αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας),
στην εκπαι΄δευση, στην ΄ερευνα και στις νε΄ες τεχνολογι΄ες και τη συνε΄χιση του αγω΄να για την κατα΄ργηση των
΄ ν και την αντιµετω΄πιση των συνεπειω
΄ ν τους·
ναρκω
70. επαναλαµβα΄νει τη σπουδαιο΄τητα της κοινοβουλευτικη΄ς δια΄στασης στο ΠΟΕ και ενθαρρυ΄νει περαιτε΄ρω
πρωτοβουλι΄ες για δηµοκρατικα΄ µε΄σα στον τοµε΄α του εµπορι΄ου· πιστευ΄ει ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, ως παγκο΄σµιος
εται΄ρος στο σηµερινο΄ πλαι΄σιο της παγκοσµιοποι΄ησης, πρε΄πει να ενισχυ΄σει το ρο΄λο της ως ηγετικη΄ς εµπορικη΄ς
΄ ν κανο΄νων·
δυ΄ναµης και ως ενεργου΄ εται΄ρου στις διαπραγµατευ΄σεις πολυµερω
*
*

*

΄ν
71. καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει τις κατα΄λληλες λυ΄σεις ο΄σον αφορα΄ την παρουσι΄αση των διοικητικω
΄ ν, ω΄στε να γι΄νει δυνατη΄ η διαφα΄νεια και ο δηµοκρατικο΄ς ΄ελεγχος ο΄σον αφορα΄ τα ζητη΄µατα επα΄νδρωσης·
δαπανω
΄ ς και στο κεφα΄λαιο που αφορα΄ τις
το αυτο΄ θα πρε΄πει να ισχυ΄σει και στους δια΄φορους τοµει΄ς πολιτικη΄ς καθω
διοικητικε΄ς δαπα΄νες των α΄λλων οργα΄νων.
72.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
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P5_TA(2004)0368

Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (3η ΄εκθεση)
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την τρι΄τη ΄εκθεση
για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ (COM(2004)107  C5-0092/2004  2004/2005(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)107  C5-0092/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 299, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε την ισο΄τητα των φυ΄λων στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, και, ειδικο΄΄ ν µεταξυ΄ γυναικω
΄ν
τερα, το απο΄ 13 Μαρτι΄ου 2003 ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε τους στο΄χους περι΄ ΄σων
ι
ευκαιριω
΄ ν κατα΄ την εκτε΄λεση των πο΄ρων των διαρθρωτικω
΄ ν ταµει΄ων (1),
και ανδρω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄νοδο κορυφη΄ς της Κοπεγχα΄γης του ∆εκεµβρι΄ου του 2002 για τη διευ΄ρυνση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του Συµβουλι΄ου Γεωργι΄ας του Λουξεµβου΄ργου της 26ης Ιουνι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη µεταρρυ΄θµιση της κοινη΄ς γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δια΄σκεψη του Σα΄λτσµπουργκ που πραγµατοποιη΄θηκε στις 13 και 14 Νοεµβρι΄ου 2003
σχετικα΄ µε τις προοπτικε΄ς για την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη στη διευρυµε΄νη Ευρω΄πη,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και στο Κοινοβου΄λιο «Η οικοδο΄µηση του
΄ πης 
κοινου΄ µας µε΄λλοντος  Προκλη΄σεις πολιτικη΄ς και δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα της διευρυµε΄νης Ευρω
2007-2013» (COM(2004)101),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄ και τις
΄ ν, της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
και Ενε΄ργειας, της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων, της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0272/2004),
πτυξης της Υπαι΄θρου και της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
΄ ντας ο΄τι αποδει΄χθηκε αναγκαι΄α η ολοκληρωµε΄νη ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ συνοχη΄ς λο΄γω της συνεχου΄ς
A. εκτιµω
΄ ν, κατα΄σταση που θα οξυνθει΄ µε την επικει΄υ΄παρξης µεγα΄λων ανισοτη΄των στην ανα΄πτυξη διαφο΄ρων περιοχω
µενη διευ΄ρυνση της Ένωσης,
Β.

΄ ντας ο΄τι η ενι΄σχυση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς, η µει΄ωση των εδαφικω
΄ ν ανισοτη΄των και
εκτιµω
΄ σιµης ανα΄πτυξης συνιστου΄ν υποχρεω
΄ σεις
η προω΄θηση της αρµονικη΄ς και αποκεντρωµε΄νης, ισο΄ρροπης και βιω
που απορρε΄ουν απο΄ τη Συνθη΄κη οι οποι΄ες ΄ετυχαν της σταθερη΄ς υποστη΄ριξης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου,

Γ.

΄ ντας ο΄τι το σχε΄διο Συντα΄γµατος της Ένωσης ενισχυ΄ει το στο΄χο της συνοχη΄ς µε την ενσωµα΄τωση της
εκτιµω
εδαφικη΄ς δια΄στασης,

∆.

΄ ντας ο΄τι οι διαρθρωτικε΄ς επενδυ΄σεις που πραγµατοποιου΄νται στα εδα΄φη που αφορα΄ η πολιτικη΄ συνοεκτιµω
΄ ν αγαθω΄ν, ΄εχουν οικονοµικο΄ ο΄φελος για τα
χη΄ς µε΄σω του ενδοευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου, κυρι΄ως κεφαλαιουχικω
υπο΄λοιπα µε΄ρη της Ένωσης,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µε την προσεχη΄ διευ΄ρυνση το µε΄ρος του πληθυσµου΄ το οποι΄ο αφορου΄ν οι ενισχυ΄σεις συνοχη΄ς θα αυξηθει΄ απο΄ 68 εκατ. σε 116 εκατ., πρα΄γµα που ισοδυναµει΄ µε ποσοστιαι΄α αυ΄ξηση απο΄
΄ σει παλαιο΄τερα ο΄τι το σηµερινο΄ κατω΄τατο ο΄ριο του
18 % σε 25 %· ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ΄εχει δηλω
΄ φλι το οποι΄ο δεν ει΄ναι
45 % του κοινοτικου΄ ΑΕΠ που χορηγει΄ται στην πολιτικη΄ συνοχη΄ς αποτελει΄ κατω
δυνατο΄ν συρρικνωθει΄ περαιτε΄ρω χωρι΄ς να τεθου΄ν σε κι΄νδυνο οι στο΄χοι που ΄εχει θε΄σει η πολιτικη΄ συνοχη΄ς
της Ένωσης,

(1) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 370.

30.4.2004
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ΣΤ. εκτιµω΄ντας ο΄τι ευρυ΄τερη διαβου΄λευση µε την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, που παρε΄χει τη δυνατο΄τητα ισο΄ρροπων
΄ ν σχε΄σεων, θα συµβα΄λει στο να εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι ανα΄γκες των πολιτω΄ν, του περιβα΄λλοκαι ΄σων
ι
εταιρικω
΄ ν, λαµβα΄νονται υπο΄ψη σ’ο΄λη τη διαδικασι΄α προντος καθω΄ς και τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των περιφερειω
΄ ν ταµει΄ων και του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς,
γραµµατισµου΄, εκτε΄λεσης και παρακολου΄θησης των διαρθρωτικω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολιτικη΄ ευρωπαϊκη΄ς οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς ΄εχει δω΄σει µε΄χρι στιγµη΄ς θετικα΄ αποτελε΄σµατα σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, επιτρε΄ποντας σε κρα΄τη µε υστερου΄σα ανα΄πτυξη να πραγµατοποιη΄σουν σηµαντικη΄ προ΄οδο πρωτι΄στως στην οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη, µε ποσοστα΄ στην πλειοψηφι΄α των
΄ ν της ΕΕ,
περιπτω΄σεων υψηλο΄τερα απο΄ αυτα΄ των πλουσιο΄τερων χωρω

Η.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι πρε΄πει να εξασφαλισθει΄ η συνοχη΄ µεταξυ΄ της πολιτικη΄ς του ανταγωνισµου΄ και της πολιτικη΄ς της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, πρα΄γµα που προϋποθε΄τει ο΄τι οι δηµο΄σιες ενισχυ΄σεις δεν πρε΄πει να
΄ ν δραστηριοτη΄των,
αποτελου΄ν κι΄νητρα για την µετατο΄πιση των οικονοµικω

Θ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η διευρυµε΄νη ΕΕ θα µπορε΄σει να αντιµετωπι΄σει τις προκλη΄σεις της Λισαβο΄νας, του
Γκε΄τεµποργκ και του Τα΄µπερε, µο΄νο αν αναγνωρι΄σει ο΄τι οι πο΄λεις αποτελου΄ν πολυ΄τιµο κεφα΄λαιο δηµο΄σιων
΄ν
αγαθω΄ν που δεν ΄εχουν αξιοποιηθει΄ ακο΄µη πλη΄ρως και ο΄τι βρι΄σκονται στο επι΄κεντρο ο΄λων των δυναµικω
΄ σιµης περιβαλλοντικη΄ς ανα΄πτυξης, περιφερειακη΄ς συνοχη΄ς, δηµοκρατικη΄ς συµµεοικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, βιω
τοχη΄ς, κοινωνικη΄ς ενσωµα΄τωσης, πολυεθνικη΄ς συσσωµα΄τωσης και ασφα΄λειας,

Ι.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι θα η΄ταν σκο΄πιµο να συνδεθου΄ν στενο΄τερα οι περιφε΄ρειες µε ΄ενα αποτελεσµατικο΄τερο και
διαφανε΄στερο συ΄στηµα ελε΄γχου της χορη΄γησης, της δια΄θεσης και της χρησιµοποι΄ησης των πο΄ρων των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων,

ΙΑ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, παρα΄ τη βου΄ληση για προω΄θηση της ισο΄τητας των φυ΄λων, η προ΄οδος στον τοµε΄α
αυτο΄ απε΄χει πολυ΄ απο΄ του να ει΄ναι ικανοποιητικη΄,

ΙΒ.

΄ πη διαθε΄τει για τη διασφα΄λιση σταθερη΄ς και
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το εξαιρετικο΄ δυναµικο΄ που η Ευρω
βιω΄σιµης ανα΄πτυξης µπορει΄ να αξιοποιηθει΄ πλη΄ρως µο΄νο µε΄σω µιας πραγµατικα΄ κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς βασισµε΄νης στην κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση και εστιασµε΄νης σε περιοχε΄ς και τοµει΄ς που αντιµετωπι΄ζουν ιδιαι΄τερες δυσκολι΄ες,

ΙΓ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο, συγκρινο΄µενο µε τα α΄λλα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, ΄εχει διαδρα΄ ν,
µατι΄σει κυ΄ριο ρο΄λο σε ο΄,τι αφορα΄ την υλοποι΄ηση των στο΄χων στον τοµε΄α των ΄σων
ι
ευκαιριω

Ι∆.

΄ ν θα αυξηθου΄ν αισθητα΄
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄εκταση και η κοινωνικη΄ σηµασι΄α των αγροτικω΄ν περιοχω
στο συ΄νολο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µετα΄ τη διευ΄ρυνση, αποκτω΄ντας µεγαλυ΄τερη σπουδαιο΄τητα απο΄ πλευρα΄ς κοινωνικη΄ς και περιφερειακη΄ς συνοχη΄ς,

ΙΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο αγροτικο΄ς κο΄σµος θα αντιµετωπι΄σει νε΄ες προκλη΄σεις και ο΄τι ΄εχει να διαδραµατι΄σει
σηµαντικο΄ ρο΄λο στην κοινωνικη΄ και περιφερειακη΄ συνοχη΄,

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η διατη΄ρηση της υπαι΄θρου, ιδι΄ως στις µειονεκτικε΄ς περιφε΄ρειες η΄ στις περιφε΄ρειες
που υπο΄κεινται σε φυσικου΄ς περιορισµου΄ς, στα νησια΄, στις αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες και στις ορεινε΄ς και
αραιοκατοικηµε΄νες περιοχε΄ς, πρε΄πει να αποτελει΄, στο µε΄λλον, ΄εναν απο΄ τους κυ΄ριους στο΄χους του συνο΄λου
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, ιδι΄ως της πολιτικη΄ς για την συνοχη΄,
των πολιτικω
Γενικε΄ς Παρατηρη΄σεις
1.
συµµερι΄ζεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι κοινοτικε΄ς παρεµβα΄σεις ο΄χι µο΄νο παρε΄χουν σηµαντικη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α απο΄ α΄ποψη οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς αλλ’ επι΄σης προσδι΄δουν
πραγµατικη΄ αξι΄α στους οικονοµικου΄ς πο΄ρους της Ένωσης και των κρατω΄ν µελω΄ν και ενισχυ΄ουν τους δεσµου΄ς µε
την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
2.
επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ελη΄φθη υπο΄ψη η εδαφικη΄ δια΄σταση στην αναθεωρηµε΄νη πολιτικη΄ συνοχη΄ς,
πρα΄γµα που εγγρα΄φεται πλη΄ρως στο πνευ΄µα του σχεδι΄ου του Ευρωπαϊκου΄ Συντα΄γµατος, το οποι΄ο αποδι΄δει την
αυτη΄ σηµασι΄α στην οικονοµικη΄, την κοινωνικη΄ και την εδαφικη΄ συνοχη΄·
΄ σιµη ανα΄πτυξη που συµφωνη΄θηκε στο Γκε΄τεµποργκ στις
3.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ στρατηγικη΄ για τη βιω
15 και 16 Ιουνι΄ου 2001 συνιστα΄ αναπο΄σπαστο στοιχει΄ο για την επι΄τευξη του στο΄χου της στρατηγικη΄ς της
Λισαβο΄νας και ως εκ του΄του αυτο΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι περισσο΄τερο ορατο΄ στους ευρωπαι΄ους πολι΄τες στις µελλοντικε΄ς παρεµβα΄σεις των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων και του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς·
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΄ ρισε ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Περιφερειακη΄ Πολιτικη΄ αφορα΄ ο΄λες τις
4.
επικροτει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ αναγνω
περιφε΄ρειες και ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της Ένωσης και εκφρα΄ζει, ως εκ του΄του, την ικανοποι΄ηση΄ του διο΄τι δεν
προτα΄θηκε η επανεθνικοποι΄ηση της πολιτικη΄ς συνοχη΄ς·
5.
εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για την εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς υποστη΄ριξη της ανα΄γκης για συµµο΄ρφωση µε την
΄ ν παρεµβα΄σεων σε ολο΄κληρη την ΕΕ και την εκπλη΄ρωση
περιβαλλοντικη΄ νοµοθεσι΄α της ΕΕ ο΄λων των διαρθρωτικω
των στο΄χων του Περιβαλλοντικου΄ Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης·
6.
υπενθυµι΄ζει, και µε βα΄ση την πει΄ρα των προηγου΄µενων ετω΄ν, ο΄τι η πολιτικη΄ οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
΄ νονται
συνοχη΄ς µπορει΄ να συµβα΄λει σηµαντικα΄ στην ανα΄πτυξη µιας περιφε΄ρειας, αν οι µεταφορε΄ς πο΄ρων µετουσιω
σε ΄εργα ποιο΄τητας µε ισχυρο΄ αντι΄κτυπο στο αντι΄στοιχο ΄εδαφος·
΄ ριση της ανα΄γκης για την εκπλη΄ρωση των
7.
εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για την εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς αναγνω
στο΄χων του Περιβαλλοντικου΄ Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης και τη συµµο΄ρφωση µε την περιβαλλοντικη΄ νοµοθεσι΄α της
΄ ν παρεµβα΄σεων σε ολο΄κληρη την ΕΕ·
ΕΕ ο΄λων των διαρθρωτικω
΄ σεις του προϋπολογισµου΄
8.
αναγνωρι΄ζει τα ο΄ρια που επιβλη΄θηκαν µε τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α στις πιστω
για την περιφερειακη΄ πολιτικη΄ και την πολιτικη΄ συνοχη΄ς και θεωρει΄, κατα΄ συνε΄πεια, ο΄τι το ποσο΄ υ΄ψους 0,41 %
του ακαθα΄ριστου εθνικου΄ εισοδη΄µατος της Ένωσης (η΄ 0,46 % πριν απο΄ τις µεταφορε΄ς στα αγροτικα΄ και αλιευτικα΄
µε΄σα) θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει αποδεκτη΄ συµβιβαστικη΄ λυ΄ση·
΄ σεις για την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη
9.
πιστευ΄ει, επιπλε΄ον, ο΄τι θα πρε΄πει να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι µεταφερθει΄σες πιστω
θα συνεχι΄σουν να χρησιµοποιου΄νται στις αντι΄στοιχες περιφε΄ρειες·
10. επισηµαι΄νει ο΄τι η ενσωµα΄τωση των χωρω΄ν της διευ΄ρυνσης θα αυξη΄σει γεωµετρικα΄ τις ανα΄γκες των επενδυ΄σεων και τις ανισο΄τητες στο πλαι΄σιο της Ένωσης·
11. εµµε΄νει στην α΄ποψη ο΄τι τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α και το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς θα πρε΄πει να διατηρη΄σουν τη δοµη΄
΄ ν· θεωρει΄ αναγκαι΄ο να διατηρηθει΄ η ρυ΄θµιση Ν+2 για την αυτο΄µατη
τους, η οποι΄α βασι΄ζεται σε στο΄χους δαπανω
αποδε΄σµευση των πιστω΄σεων που δεν εκτελε΄στηκαν, η οποι΄α αναδει΄χθηκε αποτελεσµατικη΄ ως προς τη βελτι΄ωση
΄ ν κατα΄ τη δια΄ρκεια της τρε΄χουσας περιο΄δου προγραµµατισµου΄·
της εκτε΄λεσης των πληρωµω
12.

συµφωνει΄ µε τη γενικη΄ κατανοµη΄ των πο΄ρων µεταξυ΄ των τριω΄ν στο΄χων·

΄ ν πιστω
΄ σεων στα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
13. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι για τη δια΄θεση των χρηµατοδοτικω
τηρηθει΄ το ο΄ριο απορρο΄φησης του 4 % επι΄ του εθνικου΄ ΑΕΠ και να ληφθου΄ν παρα΄λληλα υπο΄ψη τα ποσα΄ που
δο΄θηκαν στο πλαι΄σιο των µε΄σων για την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη και την αλιει΄α·
14. ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι η πολιτικη΄ συνοχη΄ς ει΄ναι ουσιαστικο΄ µε΄σο προκειµε΄νου η Ένωση να επιτυ΄χει τους
΄ ς µε τις αρχε΄ς της στη΄ριξης της καινοτοµι΄ας και του επιχειρηµατικου΄
στο΄χους της Λισαβο΄νας· συµφωνει΄ συνεπω
πνευ΄µατος για την προω΄θηση της περιφερειακη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας· εκτιµα΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ των δε΄κα συστα΄σεων
΄ νες της πολιτικη΄ς αυτη΄ς
΄ ν επιχειρη΄σεων πρε΄πει να αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους πυλω
του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη των µικρω
φιλοδοξι΄ας·

΄ συνοχη
΄ς της ΕΕ µετα
΄ το 2006
Νε΄α αρχιτεκτονικη΄ για την πολιτικη

Στο΄χος: Συ΄γκλιση
15. υποστηρι΄ζει τη διατη΄ρηση του κατωφλι΄ου υ΄ψους 75 % του κοινοτικου΄ κατα΄ κεφαλη΄ν ΑΕΠ ως το κυ΄ριο
΄ ριση της αποκαλου΄µενης
κριτη΄ριο επιλεξιµο΄τητας για τη συµµετοχη΄ στο στο΄χο αυτο΄· κρι΄νει ως θετικη΄ την αναγνω
στατιστικη΄ς επι΄πτωσης και την προτεινο΄µενη προσωρινη΄ στη΄ριξη για τις περιοχε΄ς αυτε΄ς που διαφορετικα΄ θα
ζηµιω΄νονταν λο΄γω της πτω΄σης του κοινοτικου΄ ΑΕΠ µετα΄ τη διευ΄ρυνση·
16. επιµε΄νει ω΄στε η στη΄ριξη της σταδιακη΄ς κατα΄ργησης που προβλε΄πεται για τις περιοχε΄ς οι οποι΄ες υφι΄στανται
΄ σεις να επιβεβαιωθει΄ πλη΄ρως, κατα΄ τα συµφωνηθε΄ντα, στις µελλοντικε΄ς νοµοθετικε΄ς προτα΄τις στατιστικε΄ς επιπτω
σεις της Επιτροπη΄ς, και να περιε΄χουν οι προτα΄σεις αυτε΄ς επαρκει΄ς οικονοµικε΄ς προβλε΄ψεις·
17. χαιρετι΄ζει την ενσωµα΄τωση του ΕΚΤ στο νε΄ο στο΄χο Συ΄γκλισης και ελπι΄ζει ο΄τι του΄το θα οδηγη΄σει σε
περισσο΄τερες επενδυ΄σεις σε ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο στις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες περιοχε΄ς·

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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18. υπενθυµι΄ζει ο΄τι το Πρωτο΄κολλο σχετικα΄ µε την συνοχη΄ που προσαρτα΄ται στη Συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄
Ένωση (ΣΕΕ) προβλε΄πει την αρωγη΄ του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη των οποι΄ων το ΑΕΠ ει΄ναι κατω΄τερο του
90 % του κοινοτικου΄ µε΄σου ο΄ρου· πιστευ΄ει ο΄τι αυτη΄ η δια΄ταξη θα ευνοη΄σει ιδιαι΄τερα τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη·
19. ζητει΄ να λα΄βουν υποστη΄ριξη τα θε΄µατα προτεραιο΄τητας του ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Περιφερειακη΄ς Ανα΄πτυξης, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την τοπικη΄ υποδοµη΄, την ανα΄πτυξη υποδοµη΄ς για τις τεχνολογι΄ες της
πληροφορι΄ας και της επικοινωνι΄ας, τις µεταφορε΄ς και την κοινωνικη΄ υποδοµη΄· σε αυτου΄ς τους τοµει΄ς προτεραιο΄τητας πρε΄πει να προωθηθει΄ η κοινωνικη΄ ΄ενταξη οµα΄δων που µειονεκτου΄ν και να εξαλειφθου΄ν οι φραγµοι΄ στην
προ΄σβαση ανθρω΄πων µε αναπηρι΄ες·
20. ζητει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει ιδιαι΄τερα αυστηρε΄ς νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις προκειµε΄νου
΄ στε οι υποδοµε΄ς των µεταφορω
΄ ν που θα χρηµατοδοτηθου΄ν στο πλαι΄σιο του ταµει΄ου συνοχη΄ς µετα΄
να µεριµνη΄σει ω
το 2006 να συµµετε΄χουν πλη΄ρως στην ανα΄πτυξη των µε΄σων µεταφορα΄ς που σε΄βονται περισσο΄τερο το περιβα΄λλον
(σιδηρο΄δροµος, πλωτε΄ς και θαλα΄σσιες οδοι΄, πολυµορφικα΄ µε΄σα µεταφορα΄ς), συ΄µφωνα µε τους στο΄χους της Λευκη΄ς Βι΄βλου για την ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µεταφορω΄ν για το 2010·

Στο΄χος: Περιφερειακο΄ς ανταγωνισµο΄ς και απασχο΄ληση
21. επιδοκιµα΄ζει την εισαγωγη΄ ενο΄ς πραγµατικα΄ νε΄ου Στο΄χου 2 που θα καλυ΄ψει ο΄λες τις περιοχε΄ς εκτο΄ς του
Στο΄χου Συ΄γκλισης· χαιρετι΄ζει συγχρο΄νως την προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς για περιφερειακη΄ υποδιαι΄ρεση σε ζω΄νες
κατα΄ τρο΄πον ω΄στε οι παρεµβα΄σεις να µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν µε ευελιξι΄α εντο΄ς της περιφερειακη΄ς επικρα΄τειας, µε ΄εµφαση στις περιοχε΄ς µε τη µεγαλυ΄τερη ανα΄γκη·
22. πιστευ΄ει, επιπλε΄ον, ο΄τι η διττη΄ προσε΄γγιση στην προσδοκι΄α και προω΄θηση της οικονοµικη΄ς αλλαγη΄ς, η
΄ πους, µπορει΄ να ει΄ναι συγχρο΄νως συνεκτικη΄ και καινοτο΄µος,
οποι΄α βασι΄ζεται στις περιφε΄ρειες και τους ανθρω
εφο΄σον διασφαλι΄ζεται ο΄τι το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αξιοποιου΄νται προσαρµοζο΄µενα το ΄ενα στο α΄λλο· καλει΄ α΄µεσα
σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη στο φλε΄γον αυτο΄ θε΄µα της καταπολε΄µησης της κοινωνικη΄ς
περιθωριοποι΄ησης τη δοµη΄ της πρωτοβουλι΄ας ΕQUAL·
23. πιστευ΄ει ο΄τι σκοπο΄ς των παρεµβα΄σεων της ΕΕ θα πρε΄πει να ει΄ναι η αυ΄ξηση της συ΄γκλισης και η µει΄ωση των
΄ ν ανισοτη΄των και του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει κριτη΄ρια που να
περιφερειακω
διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι πο΄ροι της ΕΕ συµβαδι΄ζουν µε αυτο΄ το στο΄χο στις περιοχε΄ς µε τη µεγαλυ΄τερη ανα΄γκη·
24. θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει επιτευχθει΄ θεµιτο΄ς συµβιβασµο΄ς µε την προ΄ταση συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι υφιστα΄µενες
περιοχε΄ς του στο΄χου 1, οι οποι΄ες, µε΄σω της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, δεν ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις επιλεξιµο΄τητας για τον µελλοντικο΄ στο΄χο συ΄γκλισης, θα επωφεληθου΄ν ωστο΄σο απο΄ την προσωρινη΄ στη΄ριξη στα πλαι΄σια
του στο΄χου αυτου΄·
΄ ν πο΄ρων επι΄ τη βα΄σει αναγνωρισµε΄νων κοινοτικω΄ν οικο25. υποστηρι΄ζει την προτεινο΄µενη δια΄θεση οικονοµικω
΄ ν, κοινωνικω
΄ ν και εδαφικω
΄ ν κριτηρι΄ων· επισηµαι΄νει σε αυτο΄ το πλαι΄σιο ο΄τι η κατανοµη΄ των πιστω
΄ σεων
νοµικω
πρε΄πει να καθοριστει΄ µε βα΄ση την περιφερειακη΄ ευηµερι΄α·
26. τονι΄ζει ο΄τι οι επιχειρη΄σεις που ΄ελαβαν προ΄σφατα κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις δεν πρε΄πει να λα΄βουν νε΄ες ενισχυ΄΄ ς και µο΄νο επειδη΄ µετε΄φεραν τις δραστηριο΄τητε΄ς τους·
σεις, απλω
27. επικροτει΄ τη συγκε΄ντρωση της κοινοτικη΄ς παρε΄µβασης σε περιορισµε΄νο αριθµο΄ θεµα΄των που αντανακλου΄ν
τις στρατηγικε΄ς για ανταγωνιστικο΄τητα και αειφο΄ρο ανα΄πτυξη οι οποι΄ες ορι΄σθηκαν απο΄ τα Ευρωπαϊκα΄ Συµβου΄λια
της Λισαβο΄νας και του Γκε΄τεµποργκ· πιστευ΄ει ωστο΄σο ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η βαθυ΄τερη γνω΄ση της ανα΄πτυξης και
΄ ν νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων·
του περιεχοµε΄νου των µελλοντικω
28. υπενθυµι΄ζει το ζωτικο΄ ρο΄λο των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, περιλαµβανοµε΄νων και αυτω΄ν των παραδο΄ ν τοµε΄ων, στην οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη των αστικω΄ν και αγροτικω΄ν περιοχω
΄ ν· τονι΄ζει ο΄τι οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς
σιακω
εξασφαλι΄ζουν περιφερειακη΄ οικονοµικη΄ σταθερο΄τητα και βρι΄σκονται στο κε΄ντρο του αγω΄να κατα΄ της απερη΄µωσης·
29. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι ελη΄φθη υπο΄ψη το θε΄µα του περιβα΄λλοντος και η ΄εννοια της προ΄ληψης του
΄ ς και η εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουκινδυ΄νου, καθω
΄ σιµα
λι΄ου (1) (οδηγι΄α-πλαι΄σιο για το νερο΄) η ανα΄πτυξη µε΄τρων για τις µεταφορε΄ς που ει΄ναι περιβαλλοντικα΄ βιω
και η δηµοσιονοµικη΄ ενι΄σχυση για το Natura 2000·
(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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30. εγκρι΄νει τη σχε΄ση µεταξυ΄ της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την απασχο΄ληση και των παρεµβα΄σεων στα
πλαι΄σια του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου· εκφρα΄ζει ωστο΄σο την ΄εντονη ανησυχι΄α του για την αδυναµι΄α της
εδαφικη΄ς δια΄στασης ΄εναντι των παρεµβα΄σεων στα πλαι΄σια του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου· ζητει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄ να διορθω΄σει αυτη΄ την παρα΄λειψη στις επικει΄µενες νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις·
31. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, χωρι΄ς να αµφισβητει΄ τα πολυ΄ θετικα΄ αποτελε΄σµατα της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς, ει΄ναι
πλε΄ον σαφε΄ς ο΄τι η πολιτικη΄ αυτη΄ δεν κατο΄ρθωσε να αντιµετωπι΄σει το σοβαρο΄ προ΄βληµα της απασχο΄λησης στις
΄ν
περιφε΄ρειες της συνοχη΄ς· ζητει΄, κατα΄ συνε΄πεια, το προ΄βληµα της απασχο΄λησης να αποτελε΄σει αντικει΄µενο ειδικω
προτα΄σεων και κατα΄λληλης χρηµατοδο΄τησης·
32. τονι΄ζει τη σχε΄ση που υπα΄ρχει µεταξυ΄ χαµηλου΄ εισοδη΄µατος ανα΄ κα΄τοικο και ανεργι΄ας στα εδα΄φη αυτου΄
του στο΄χου και την ανα΄γκη η εκτε΄λεση των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων να ει΄ναι προσανατολισµε΄νη στη δηµιουργι΄α
απασχο΄λησης, την εγκατα΄σταση νε΄ων επιχειρη΄σεων και την αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας·
33. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ αποτελεσµατικο΄τερη διαχει΄ριση και ΄ελεγχο της χρη΄σης των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων,
µεταξυ΄ α΄λλων και για να αποφευχθου΄ν αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις στην απασχο΄ληση, στις συνθη΄κες εργασι΄ας και στη
διαχει΄ριση του εδα΄φους σε περι΄πτωση αναποτελεσµατικη΄ς χρη΄σης τους· ζητει΄ ωστο΄σο σαφε΄στερη στρατηγικη΄ ο΄σον
΄ σεις και τον κοινωνικο΄ τους αντι΄κτυπο·
αφορα΄ τις βιοµηχανικε΄ς αναδιαρθρω
34. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να εφαρµο΄σουν µε΄τρα για µια ενεργο΄ πολιτικη΄ της αγορα΄ς εργασι΄ας
και µε΄τρα επιµο΄ρφωσης ενηλι΄κων µε΄σω της στοχοθετηµε΄νης χρη΄σης των πο΄ρων των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων και των
κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν στο κεφα΄λαιο «Ανα΄πτυξη των ανθρωπι΄νων πο΄ρων»·
35. υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι ανισο΄τητες ει΄ναι δυνατο΄ν να καταπολεµηθου΄ν µε΄σω µιας καλυ΄τερης συµµετοχη΄ς των
΄ ν σε ο΄λα τα επι΄πεδα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης, µε΄σω προ΄σβασης στη δια βι΄ου εκµα΄θηση και εκπαι΄δευγυναικω
σης στον τοµε΄α των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και ο΄τι οι πο΄ροι που διατι΄θενται για την πολιτικη΄ στον τοµε΄α της εκπαι΄΄ ν και τα αστικα΄ προβλη΄δευσης, κυρι΄ως την πολιτικη΄ που συνδε΄εται µε τις οικονοµικε΄ς µεταλλαγε΄ς των περιοχω
µατα, η΄ τις εξελι΄ξεις στον αγροτικο΄ κο΄σµο, θα πρε΄πει να ωφελου΄ν σηµαντικα΄ τις γυναι΄κες·
36. εκφρα΄ζει ανησυχι΄α γιατι΄ η χρηµατοδο΄τηση απο΄ το ΕΚΤ στο πλαι΄σιο του στο΄χου της Ανταγωνιστικο΄τητας
περιορι΄ζεται σε ειδικα΄ µε΄τρα σε σχε΄ση µε τη στρατηγικη΄ απασχο΄λησης και φαι΄νεται να µη λαµβα΄νει ουσιαστικα΄
υπο΄ψη την ευρυ΄τερη προσε΄γγιση για την κοινωνικη΄ ΄ενταξη·
΄ νει ο΄τι τα αποτελε΄σµατα της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς αναδια΄ρθρωσης στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη
37. διαπιστω
΄εχουν συχνα΄ αρνητικε΄ς συνε΄πειες για τις γυναι΄κες (αυ΄ξηση της ανεργι΄ας, µει΄ωση των υποδοµω
΄ ν φυ΄λαξης των
΄ ν) και καλει΄ ως εκ του΄του τα ενεχο΄µενα κρα΄τη να προσανατολι΄σουν τα διαρθρωτικα΄ τους ταµει΄α προς τη
παιδιω
΄ ν, αρχη΄ς γενοµε΄νης απο΄ το δια΄στηµα 2004-2006 και µετα΄· θεωρει΄ ο΄τι
βελτι΄ωση της κατα΄στασης των γυναικω
΄ ν στο πλαι΄σιο πολιτικω
΄ν
πρε΄πει να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη ω΄θηση στην υλοποι΄ηση του στο΄χου των ΄σων
ι
ευκαιριω
΄ ν, των µεταφορω
΄ ν, του περιβα΄λλοντος, της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, της αλιει΄ας,
ο΄πως η πολιτικη΄ των υποδοµω
κ.λπ. και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να χαρα΄ξει, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν και σε ο΄λους τους τοµει΄ς, ειδικε΄ς κατευθυ΄ ν·
ντη΄ριες γραµµε΄ς στο θε΄µα των ΄σων
ι
ευκαιριω
΄ ν και
38. επισηµαι΄νει ο΄τι δεν υπα΄ρχει ΄εως ση΄µερα συνοπτικη΄ ΄εκθεση για την ενσωµα΄τωση της ισο΄τητας ανδρω
΄ ν στις ενε΄ργειες που συγχρηµατοδοτου΄νται απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α και ζητει΄ κατα΄ συνε΄πεια απο΄ την
γυναικω
΄ ν ταµει΄ων, να εξετα΄σει αν τηρου΄νται οι
Επιτροπη΄, στο πλαι΄σιο της ενδια΄µεσης αξιολο΄γησης των διαρθρωτικω
προβλε΄ψεις του κανονισµου΄ για την προω΄θηση της ισο΄τητας και να προγραµµατι΄σει, βα΄σει αυτη΄ς της αξιολο΄γησης, το υπο΄λοιπο της περιο΄δου προγραµµατισµου΄
39. υπενθυµι΄ζει για α΄λλη µια φορα΄ τη σηµασι΄α να γι΄νουν στατιστικε΄ς, ανα΄ φυ΄λο, προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η
αποτελεσµατικο΄τητα του προγραµµατισµου΄, δι΄νοντας ΄εµφαση στους κατα΄λληλους ποιοτικου΄ς και ποσοτικου΄ς
΄ στε να επιτραπει΄ η σωστη΄ αξιολο΄γηση των δρα΄σεων και να διευκολυνθει΄ η µετα΄δοση των επιτυχηµε΄νων
δει΄κτες, ω
΄ ν και δρα΄σεων ο΄σον αφορα΄ τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης των γυναικω
΄ ν·
εµπειριω

Στο΄χος: Ευρωπαι¨κη΄ Εδαφικη΄ Συνεργασι΄α
40. συγχαι΄ρει την Επιτροπη΄ για την προ΄ταση΄ της να δηµιουργηθει΄ ξεχωριστο΄ς στο΄χος για την εδαφικη΄ συνεργασι΄α, µε βα΄ση την επιτυχι΄α της πρωτοβουλι΄ας ΙNTERREG·
41. προτει΄νει η νε΄α αυτη΄ αρχιτεκτονικη΄ να βασι΄ζεται στην υπογραφη΄ τριµερου΄ς συ΄µβασης µεταξυ΄ της Ευρω΄ ν·
παϊκη΄ς Ένωσης, του κρα΄τους µε΄λους και των περιφερειω
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42. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει να συνεχισθου΄ν οι τρεις πτυχε΄ς της διακρατικη΄ς, διασυνοριακη΄ς και
΄ σιµης απο΄ πλευρα΄ς
διαπεριφερειακη΄ς συνεργασι΄ας µε σαφη΄ στο΄χο την προαγωγη΄ της αρµονικη΄ς και ισο΄ρροπης βιω
περιβα΄λλοντος ανα΄πτυξης της επικρα΄τειας της Ένωσης, πρα΄γµα που δεν θα εξυπηρετηθει΄, αν µετατεθει΄ η διαπεριφερειακη΄ συνεργασι΄α αποκλειστικα΄ στα συνη΄θη προγρα΄µµατα·
΄ ν των παλαιω
΄ ν και των νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν πρε΄πει
43. τονι΄ζει ο΄τι µελλοντικα΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ περιφερειω
να προαχθει΄ και να υποστηριχθει΄·
44. συµφωνει΄ απο΄λυτα µε τη συ΄νδεση που θα πραγµατοποιηθει΄ µεταξυ΄ των ολοκληρωµε΄νων προγραµµα΄των
΄ νας και του Γκε΄τεµποργκ·
και των ηµερη΄σιων διατα΄ξεων της Λισσαβω
΄ ριση των θαλα΄σσιων συνο΄ρων την οποι΄α αξι΄ωσε επανειληµµε΄να το Ευρωπαϊκο΄
45. επιδοκιµα΄ζει την αναγνω
΄ ριση αυτη΄ να αφορα΄
Κοινοβου΄λιο και α΄λλοι φορει΄ς στο πλαι΄σιο της διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας· ζητει΄ η αναγνω
το συ΄νολο των θαλα΄σσιων συνο΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· επιδοκιµα΄ζει την προ΄ταση για δια΄λογο µεταξυ΄ της
΄ ν για την αναθεω
΄ ρηση των διακρατικω
΄ ν ζωνω΄ν συνεργασι΄ας
Επιτροπη΄ς, των κρατω΄ν µελω΄ν και των περιφερειω
βα΄σει του Interreg III B· ζητει΄ να δοθει΄ σαφη΄ς και γενικο΄ς ορισµο΄ς ο΄σον αφορα΄ τη µεταφορα΄ στο εσωτερικο΄
δι΄καιο΄ τους·
46. εγκρι΄νει τη δηµιουργι΄α ενιαι΄ου νοµικου΄ µε΄σου που θα επιτρε΄ψει στα κρα΄τη µε΄λη, τις περιφε΄ρειες και τις
τοπικε΄ς αυτοδιοικη΄σεις να διαχειριστου΄ν πιο αποτελεσµατικα΄ τα διασυνοριακα΄ προγρα΄µµατα· απαιτει΄ η διαχει΄ριση
του µε΄σου αυτου΄, στο µε΄τρο των αρµοδιοτη΄των τους, να πραγµατοποιει΄ται απο΄ τις ενδιαφερο΄µενες υπο-κρατικε΄ς
αρχε΄ς·
47. εκτιµα΄ τη συνοχη΄ που υφι΄σταται µεταξυ΄ του Με΄σου Νε΄ας Γειτνι΄ασης και του στο΄χου συνεργασι΄ας και
ελπι΄ζει ο΄τι αυτο΄ θα µπορει΄ η΄δη να δοκιµασθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του διαστη΄µατος 2004-2006·

Ολοκληρωµε΄νη απα΄ντηση στα ειδικα΄ εδαφικα΄ χαρακτηριστικα΄
48. τονι΄ζει τη σηµασι΄α µι΄ας ολοκληρωµε΄νης απα΄ντησης που θα ενθαρρυ΄νει την αρµονικη΄ µα΄λλον και ο΄χι
΄ ν και αγροτικω΄ν στρατηγικω΄ν·
συγκρουσιακη΄ σχε΄ση µεταξυ΄ αστικω
49. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη τη δοµη΄ των εγκαταστα΄σεων εντο΄ς της διευρυµε΄νης ΕΕ και να δη΄ δους συνιστω
΄ σας των ∆ιαρθρωµιουργη΄σει αποτελεσµατικο΄ πλαι΄σιο αξιολο΄γησης της αστικη΄ς δια΄στασης ως ουσιω
τικω΄ν Ταµει΄ων·
50. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη για ισχυρη΄ αστικη΄ δια΄σταση που θα ει΄ναι ενσωµατωµε΄νη και στους τρεις προτεινο΄µενους στο΄χους και θα αποσκοπει΄ κυρι΄ως στην αναζωογο΄νηση του αστικου΄ ιστου΄ και την καταπολε΄µηση της
΄ ν περιοχω
΄ ν, καθω
΄ ς και στην ανα΄πτυξη του ρο΄λου των αστικω
΄ ν περιοχω
΄ ν ως οικονοµικω
΄ν
υποβα΄θµισης των αστικω
΄ ν για την περιοχη΄ και της σχε΄σης αστικου΄-αγροτικου΄ κο΄σµου·
µοχλω
51. καλει΄ επιπλε΄ον την Επιτροπη΄ να εξασφαλι΄σει ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο που θα ενισχυ΄ει το δυναµικο΄ της πρωτο΄ ν µονα΄δων·
βουλι΄ας απο΄ τα κα΄τω εκ µε΄ρους των πο΄λεων και των α΄λλων εδαφικω
52. τονι΄ζει ο΄τι τα προβλη΄µατα αυτα΄ πρε΄πει να αποσυνδεθου΄ν απο΄ το περιφερειακο΄ και εθνικο΄ πλαι΄σιο΄ τους και
οι πο΄λεις, ιδι΄ως οι µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους, πρε΄πει να θεωρου΄νται ζωτικα΄ στοιχει΄α της οικονοµικη΄ς και
κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς·
΄ νει τη δε΄σµευση΄ του ο΄σον αφορα΄ την ανα΄γκη να λαµβα΄νονται υπο΄ψη τα ειδικα΄ προβλη΄µατα των
53. επιβεβαιω
΄ ν ο΄πως απαιτει΄ται στα πλαι΄σια του α΄ρθρου 299, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης·
α΄κρως αποµακρυσµε΄νων περιοχω
συγχαι΄ρει την Επιτροπη΄ για την πρωτοβουλι΄α της στο θε΄µα αυτο΄·
΄ νει τη σπουδαιο΄τητα της συνεχου΄ς υποστη΄ριξης των παραδοσιακω
΄ ν βιοµηχανικω
΄ ν περιοχω
΄ ν οι
54. επαναβεβαιω
΄ ν τους και των κοινοτη΄των τους·
οποι΄ες καταβα΄λλουν προσπα΄θειες για την αναζωογο΄νηση των οικονοµιω
΄ ν µειονεκτηµα΄των των
55. επιµε΄νει ο΄τι το ειδικο΄ προ΄γραµµα που αποσκοπει΄ στην αντιστα΄θµιση των δοµικω
΄ ν πρε΄πει να ενισχυθει΄ µε τις µελλοντικε΄ς νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις
ιδιαι΄τερα αποµεµακρυσµε΄νων αυτω΄ν περιφερειω
΄ στε οι περιφε΄ρειες αυτε΄ς, περιλαµβανοτης Επιτροπη΄ς και να συνοδευ΄εται απο΄ επαρκη΄ δηµοσιονοµικη΄ κα΄λυψη, ω
µε΄νων και αυτω΄ν που δεν εκαλυ΄πτοντο πλε΄ον απο΄ τον στο΄χο της συ΄γκλισης, να µπορου΄ν να αντιµετωπι΄ζουν τις
επενδυτικε΄ς ανα΄γκες που απαιτει΄ ο χαρακτη΄ρας τους, ως ιδιαι΄τερα αποµεµακρυσµε΄νων, ειδικο΄τερα σε θε΄µατα
΄ ν·
υποδοµω
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56. χαιρετι΄ζει και στηρι΄ζει την κατευ΄θυνση που ακολουθει΄ η Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τις περιοχε΄ς που πλη΄ττο΄ ς και οι περιοχε΄ς µε χαµηλη΄
νται απο΄ µο΄νιµα µειονεκτη΄µατα, ο΄πως οι νησιωτικε΄ς και οι ορεινε΄ς περιοχε΄ς, καθω
πληθυσµιακη΄ πυκνο΄τητα· πιστευ΄ει επι΄σης, ο΄τι η προσε΄γγιση αυτη΄ συνα΄δει προς τα συνεχη΄ και επανειληµµε΄να
΄ σει κατα΄ το παρελθο΄ν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο· πιστευ΄ει, ωστο΄σο, ο΄τι οι ανα΄γκες
αιτη΄µατα που ΄εχει διατυπω
΄ ν αυτω΄ν πρε΄πει να καλυφθου΄ν και απο΄ α΄λλες τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς της ΕΕ·
των περιοχω
57. πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ ενεργει΄ σωστα΄ µε την θετικη΄ της προσε΄γγιση στις περιοχε΄ς εκει΄νες που υποφε΄ρουν
απο΄ διαρθρωτικα΄ µειονεκτη΄µατα, ο΄πως µει΄ωση του πληθυσµου΄, γη΄ρανση του πληθυσµου΄ η΄ δυ΄σκολη προσβασιµο΄΄ ν που πλη΄ττονται απο΄ αυτα΄ τα διαρθρωτικα΄ µειονεκτη΄µατα θα πρε΄πει
τητα· θεωρει΄ ο΄τι οι ανα΄γκες των περιφερειω
να αντιµετωπι΄ζονται µε ad hoc περιφερειακη΄ συνεργασι΄α η΄ ειδικε΄ς πρωτοβουλι΄ες δρα΄σης·
ι
τρο΄πο ο΄πως
58. θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι νησια΄ ο΄µως η Μα΄λτα και η Κυ΄προς πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται µε τον ΄διο
τα α΄λλα επιλε΄ξιµα νησια΄ στην περιφε΄ρεια τα οποι΄α διαθε΄τουν το ΄διο
ι
επι΄πεδο ανα΄πτυξης, ΄ετσι ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται ΄ση
ι µεταχει΄ριση·
59. εκτιµα΄ ο΄τι οι τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς προ΄σβασης στις επικοινωνι΄ες, καθω΄ς και στις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες, την
παιδει΄α, την υγει΄α και το νερο΄ ως ζωτικο΄ αγαθο΄ πρε΄πει να ληφθου΄ν ειδικο΄τερα υπο΄ψη σε ο΄,τι αφορα΄ τις περιοχε΄ς
και ζω΄νες που πα΄σχουν απο΄ µο΄νιµα µειονεκτη΄µατα·
΄ ν συγχρηµατοδο΄τησης του ΕΤΠΑ ω΄στε να
60. συγχαι΄ρει την πρωτοβουλι΄α για αυ΄ξηση των συντελεστω
ληφθου΄ν υπο΄ψη ορισµε΄να εδαφικα΄ χαρακτηριστικα΄ και προτει΄νει αυτο΄ να εφαρµοσθει΄ και στο περιφερειοποιηµε΄νο ΕΚΤ·

Με΄σα για τις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς και τον τοµε΄α της αλιει΄ας
61. θεωρει΄ ο΄τι οι προσπα΄θειες για την ενι΄σχυση της ποιο΄τητας ζωη΄ς στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς και την προαγωγη΄
΄ ν δραστηριοτη΄των θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν µε΄τρα που θα στοχευ΄ουν
της διαφοροποι΄ησης των οικονοµικω
΄ ν και οικονοµικω
΄ ν συνεπειω
΄ ν της υ΄φεσης του αγροτικου΄
συγκεκριµε΄να την απα΄λυνση των αρνητικω΄ν κοινωνικω
τοµε΄α και στην ενθα΄ρρυνση παραγωγω΄ν µε γνω΄µονα την ποιο΄τητα και τη βιωσιµο΄τητα του περιβα΄λλοντος·
΄ ρο της υπαι΄θρου και ειδικα΄ καινοτο΄µα µε΄τρα, απαιτει΄
62. πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να διατηρηθου΄ν στο χω
εποµε΄νως να εξακολουθη΄σει η αξιοποι΄ηση των προγραµµα΄των LEADER+· προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να διατηρη΄σει
ειδικο΄τερα την πολυσυµµετοχικη΄ προσε΄γγιση και την προω΄θηση µικρο΄τερων προγραµµα΄των µε΄σω χαµηλο΄τερων
κατω΄τατων ορι΄ων·
63. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διατηρη΄σει στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης τη χαρακτηριστικη΄
για το προ΄γραµµα LEADER+ µε΄θοδο απο΄ κα΄τω προς τα πα΄νω, συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι τοπικε΄ς δραστηριοποιου΄µενες οµα΄δες θα µπορου΄ν να καθορι΄ζουν µεταξυ΄ τους την ουσι΄α των δραστηριοτη΄των τους·
΄ να της
64. επισηµαι΄νει την τοποθε΄τηση του συνο΄λου της αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης στα πλαι΄σια του δευ΄τερου πυλω
κοινη΄ς αγροτικη΄ς πολιτικη΄ς και χαιρετι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να δηµιουργη΄σει ενιαι΄ο ταµει΄ο για µε΄τρα
που στοχευ΄ουν στην αγροτικη΄ ανα΄πτυξη, για να προαχθει΄ η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη·
65. επαναλαµβα΄νει την α΄ποψη΄ του για τον ξεχωριστο΄ χαρακτη΄ρα των προβληµα΄των που επηρεα΄ζουν τον τοµε΄α
της αλιει΄ας ΄εναντι εκει΄νων που συνδε΄ονται πιο γενικα΄ µε την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη· πιστευ΄ει επιπλε΄ον ο΄τι ει΄ναι
΄ ν και τοµεακω΄ν παρεµβα΄σεων· συµφωνει΄ απο΄λυτα,
αναγκαι΄ο να υπα΄ρξει πιο σαφη΄ς δια΄κριση µεταξυ΄ περιφερειακω
ως εκ του΄του, µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να διευκρινισθει΄ ο ρο΄λος των διαφο΄ρων µε΄σων στη΄ριξης·
΄ ρες µε αλιευτικο΄ προσανατολισµο΄ η ανα΄πτυξη του
66. τονι΄ζει την απαρα΄µιλλη σηµασι΄α που ΄εχει για τις χω
τοµε΄α αυτου΄, κατα΄ τρο΄πον ω΄στε τα µε΄σα ενι΄σχυσης, των οποι΄ων η εφαρµογη΄ ει΄ναι συµβατη΄ µε τη διατη΄ρηση των
΄ ν διαβι΄ωσης και εργασι΄ας των
πο΄ρων, να προα΄γουν την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη των δραστηριοτη΄των και των συνθηκω
αλιε΄ων·
67. χαιρετι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς για τη θε΄σπιση ενιαι΄ου ταµει΄ου σχετικα΄ µε πολιτικη΄ αγροτικη΄ς
΄ σιµης ανα΄πτυξης, και ζητει΄ τη διατη΄ρηση των προγραµµα΄των ανα΄πτυξης
ανα΄πτυξης και την προω΄θηση της βιω
της υπαι΄θρου, κυρι΄ως σε οριζο΄ντια δοµη΄, και στο µε΄λλον και, ως εκ του΄του, την επε΄κταση΄ τους σε ο΄λες τις
αγροτικε΄ς περιφε΄ρειες·
68. ζητει΄ η λη΄ψη µε΄τρων αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης να εξακολουθη΄σει να συνδε΄εται α΄µεσα µε την ΚΓΠ και να
προβλεφθου΄ν τα αντι΄στοιχα µε΄σα το΄σο α΄µεσα στον τοµε΄α της ενεργου΄ γεωργικη΄ς παραγωγη΄ς ο΄σο και σε συναφει΄ς
και ανα΄ντη τοµει΄ς·
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69. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της ενισχυµε΄νης πολιτικη΄ς αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης και στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, µε΄σω
της προω΄θησης της ανταγωνιστικο΄τητας της γεωργι΄ας και των επενδυ΄σεων στο πλαι΄σιο µιας ευρυ΄τερης αγροτικη΄ς
οικονοµι΄ας·
70. φρονει΄ ο΄τι, ενω΄ ει΄ναι αναγκαι΄α η εφαρµογη΄ απλου΄στερης και περισσο΄τερο αποκεντρωµε΄νης διαχει΄ρισης,
πρε΄πει να διατηρηθει΄ η ποικιλι΄α προγραµµα΄των προσαρµοσµε΄νων σε ειδικε΄ς δρα΄σεις µε στο΄χο την αποτελεσµατι΄ ς τη συνε΄χιση της προσε΄γγισης LEADER+·
κο΄τερη χρη΄ση των δηµοσι΄ων πο΄ρων· ζητει΄ συνεπω
΄ ς γεωργικε΄ς περιφε΄71. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, ο΄σον αφορα΄ την τρι΄τη προτεραιο΄τητα, συχνα΄ προ΄κειται για αµιγω
ρειες, ο΄που η εφαρµογη΄ της πολυλειτουργικη΄ς γεωργι΄ας ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για τη διατη΄ρηση µιας
ζωντανη΄ς υπαι΄θρου, γεγονο΄ς που πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζεται στην εφαρµογη΄ των µε΄τρων·
72. καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ τη λη΄ψη µε΄τρων για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, να λα΄βει ιδιαιτε΄ρως υπο΄ψη της
τους νε΄ους γεωργου΄ς δεδοµε΄νου ο΄τι συµβα΄λλουν σε σηµαντικο΄ βαθµο΄ στη διατη΄ρηση της γεωργι΄ας και στην
ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου·
΄ νει µε αποδοκιµασι΄α ο΄τι η Επιτροπη΄, στο προτεινο΄µενο χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο, δεν προβλε΄πει την
73. διαπιστω
΄ να στον µελλοντικο΄ προϋπολογισµο΄ της ΕΕ, αλλα΄ σκοπευ΄ει να παγω΄σει τις προβλεενι΄σχυση του δευ΄τερου πυλω
πο΄µενες δαπα΄νες για την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη στα επι΄πεδα του 2006, πρα΄γµα που θα συντελου΄σε στη συνεχη΄
΄ ν πο΄ρων για την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη για 25 η΄ 27 µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη·
µει΄ωση των χρηµατοδοτικω
Συντονισµο΄ς µε α΄λλες πολιτικε΄ς
74. αντιµετωπι΄ζει θετικα΄ την αποφασιστικο΄τητα να επιτευχθει΄ βελτιωµε΄νη συνεργασι΄α µε α΄λλες τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς· αναγνωρι΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, ο΄τι η συνοχη΄ και η συµπληρωµατικο΄τητα θα ενισχυθου΄ν µε την επικε΄ντρωση
της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς σε περιορισµε΄να θε΄µατα και µε την υ΄παρξη συνολικη΄ς στρατηγικη΄ς συνοχη΄ς·
΄ νει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη διατη΄ρηση των κρατικω
΄ ν ενισχυ΄σεων στα πλαι΄σια του α΄ρθρου 87,
75. δηλω
παρα΄γραφος 3, στοιχει΄ο α), της Συνθη΄κης προκειµε΄νου να προαχθει΄ η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη στις περιοχε΄ς του
στο΄χου συ΄γκλισης· ζητει΄ µε επιµονη΄ να αναγνωρισθει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση στις περιοχε΄ς εκει΄νες που υφι΄στανται τις
στατιστικε΄ς επιπτω΄σεις· επισηµαι΄νει ο΄τι αυτε΄ς οι ενισχυ΄σεις πρε΄πει να συµβα΄λουν αποφασιστικα΄ στη δηµιουργι΄α
σταθερω΄ν θε΄σεων απασχο΄λησης και ο΄χι να οδηγη΄σουν σε απλη΄ µεταφορα΄ τους·
76. πιστευ΄ει ο΄τι οι νε΄ες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις ο΄σον αφορα΄ το δια΄στηµα µετα΄ το
΄ τος που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 87, παρα΄γραφος 3,
2006 θα πρε΄πει να επιτρε΄πουν τη χορη΄γηση του καθεστω
στοιχει΄ο α), σε ο΄λες τις περιφε΄ρειες που ει΄ναι επιλε΄ξιµες για προγρα΄µµατα συ΄γκλισης, συµπεριλαµβανοµε΄νων
΄ σεις της διευ΄ρυνσης·
εκει΄νων που ΄εχουν θιγει΄ απο΄ τις στατιστικε΄ς επιπτω
΄ ν ενισχυ΄σεων που βασι΄ζονται
77. παρακινει΄ την Επιτροπη΄ να εισηγηθει΄ προτα΄σεις για το µε΄λλον των κρατικω
στο α΄ρθρο 87, παρα΄γραφος 3, στοιχει΄ο γ), της Συνθη΄κης και να εξετα΄σει τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι εδαφικε΄ς
΄ ν· εκτιµα΄ ο΄τι η
διαφορε΄ς µπορου΄ν να ενσωµατωθου΄ν στους κανο΄νες µε΄σω της χρη΄σης των κατα΄λληλων δεικτω
΄ ν ενισχυ΄σεων ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄διατη΄ρηση εδαφικη΄ς διαφοροποι΄ησης στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς των κρατικω
τητη για την επιδι΄ωξη του στο΄χου εδαφικη΄ς συνοχη΄ς·
78. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι η µετεγκατα΄σταση επιχειρη΄σεων δεν θα ενισχυ΄εται µε΄σω της ευρωπαϊκη΄ς περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς·
΄ ν δικαιολο79. εκτιµα΄ ο΄τι η οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ κατα΄σταση των ιδιαι΄τερα αποµεµακρυσµε΄νων περιφερειω
γει΄ την διαφοροποιηµε΄νη µεταχει΄ριση των επιπε΄δων των δηµο΄σιων ενισχυ΄σεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 87,
παρα΄γραφος 3·
80. πιστευ΄ει ο΄τι η νε΄α προσε΄γγιση περι΄ οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης προσανατολισµε΄νη στην οικονοµι΄α της γνω΄σης προϋποθε΄τει:
α)

πολιτικε΄ς που βασι΄ζονται στην ΄εννοια του περιφερειακου΄ συγκριτικου΄ πλεονεκτη΄µατος, διασφαλι΄ζοντας ΄ενα
επιχειρηµατικο΄ περιβα΄λλον που θα ευνοει΄ την προσαρµοστικο΄τητα, την καινοτοµι΄α και τη µεταρρυ΄θµιση, θα
προωθει΄ τον θεµιτο΄ ανταγωνισµο΄, θα ενισχυ΄ει τις υποδοµε΄ς και θα εξασφαλι΄ζει καλυ΄τερο εταιρικο΄ δι΄καιο και
καλυ΄τερη εταιρικη΄ διακυβε΄ρνηση·

β)

πολιτικε΄ς που ενθαρρυ΄νουν την καινοτοµι΄α και το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα βα΄σει φορολογικη΄ς νοµοθεσι΄ας που
ευνοει΄ την ΄δρυση
ι
και διατη΄ρηση µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων και µε΄σω της αντιµετω΄πισης των διαρθρωτικω΄ν
΄ ν που προκυ΄πτουν απο΄ τις µικρε΄ς δυνατο΄τητες προ΄σβασης στην αγορα΄ και το βα΄ρος της χρηµαανεπαρκειω
τοδο΄τησης·
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81. προτει΄νει επι΄σης, στο πλαι΄σιο της νε΄ας πολιτικη΄ς περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, τη συ΄νδεση της ΄ερευνας που
χρηµατοδοτει΄ται απο΄ την ΕΕ, απο΄ το 7ο προ΄γραµµα-πλαι΄σιο στον τοµε΄α της ΄ερευνας, µε τις βιοµηχανικε΄ς εφαρµογε΄ς·
82. τονι΄ζει ο΄τι στη νε΄α οικονοµι΄α της γνω΄σης, που προε΄βλεψε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισαβο΄νας, το
ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο (εργατικο΄ δυναµικο΄ µε τις απαιτου΄µενες δεξιο΄τητες και την απαιτου΄µενη κατα΄ρτιση) αποτελει΄
απαραι΄τητη προϋπο΄θεση, και ο΄λες οι περιφε΄ρειες πρε΄πει να αναπτυ΄ξουν ικανο΄τητες καινοτοµι΄ας, χρη΄σης το΄σο της
΄ ν και
υπα΄ρχουσας τεχνογνωσι΄ας ο΄σο και των νε΄ων τεχνολογιω΄ν µε αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο, και εφαρµογη΄ς τεχνικω
΄ σιµες·
µεθο΄δων παραγωγη΄ς που θα ει΄ναι περιβαλλοντικα΄ βιω
΄ν
83. αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην απελευθε΄ρωση της αγορα΄ς ενε΄ργειας στο πλαι΄σιο των ∆ιευρωπαϊκω
∆ικτυ΄ων, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τα διευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα ενε΄ργειας ΄εχουν ολοκληρωθει΄ και ο΄τι η περιφε΄ρεια ει΄ναι
συνδεδεµε΄νη µε αυτα΄·
84. ζητει΄ να εστιασθει΄ το ενδιαφε΄ρον στη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας στις αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες·
εκτιµα΄ ο΄τι η προω΄θηση δικτυ΄ων και οµα΄δων συγκεκριµε΄νων δραστηριοτη΄των ο΄πως εφευρε΄σεις και εφαρµογε΄ς
στον τοµε΄α του πολιτισµου΄ βασισµε΄νες στις περιφερειακε΄ς διαφορε΄ς και συνη΄θειες, και η ανα΄πτυξη του δυναµικου΄
του τουρισµου΄ βα΄σει της αρχη΄ς της περιφερειακη΄ς εξειδι΄κευσης µπορει΄ να παρα΄σχει λυ΄ση σε αυτο΄ το προ΄βληµα·
85. προτει΄νει να ληφθει΄ υπο΄ψη η αυξανο΄µενη οικονοµικη΄ σηµασι΄α νε΄ων κλα΄δων της βιοµηχανι΄ας, ο΄πως για
΄ σιµο µε΄σο δηµιουργι΄ας απασχο΄λησης ιδι΄ως στις
παρα΄δειγµα οι οικολογικε΄ς βιοµηχανι΄ες η΄ ο πολιτισµο΄ς, ως βιω
αποµακρυσµε΄νες περιοχε΄ς· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να επεξεργασθει΄ µε΄τρα προω΄θησης αυτου΄ του ει΄δους της
απασχο΄λησης σε αυτε΄ς τις περιοχε΄ς·

΄στηµα εφαρµογη
΄ς
Αναµορφωµε΄νο συ
΄ ς συγ86. θεωρει΄ ο΄τι η απλοποι΄ηση της πολιτικη΄ς συνοχη΄ς πρε΄πει να ΄εχει υψηλη΄ προτεραιο΄τητα, και συνεπω
χαι΄ρει την Επιτροπη΄ για τη γενικα΄ θετικη΄ στα΄ση της ως προς την απλοποι΄ηση της πολιτικη΄ς συνοχη΄ς και για τις
βελτιω΄σεις που προ΄τεινε, συγκεκριµε΄να ο΄σον αφορα΄ το προγραµµατισµο΄, την εταιρικη΄ σχε΄ση, τη συγχρηµατοδο΄΄ ν υπε΄ρ των επιτο΄που εταιρικω
΄ ν σχε΄σεων· θεωρει΄ ο΄τι η
τηση, την αξιολο΄γηση και την αποκε΄ντρωση των ευθυνω
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να διατηρη΄σει µια ανεξα΄ρτητη αρµοδιο΄τητα παρακολου΄θησης και ελε΄γχου σχετικα΄ µε την
΄ ν παρεµβα΄σεων και σχετικα΄ µε τη συµµο΄ρφωση΄ τους µε τη νοµοθεσι΄α και τους στο΄χους
εκτε΄λεση των διαρθρωτικω
της ΕΕ· επιφυλα΄σσεται ωστο΄σο να εκφρα΄σει την τελικη΄ του α΄ποψη µο΄νο ο΄ταν λα΄βει γνω΄ση των προτα΄σεων κανονισµω΄ν για τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α και το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς·
87. συµφωνει΄ µε την ΄εγκριση του συνολικου΄ ευρωπαϊκου΄ στρατηγικου΄ εγγρα΄φου για την πολιτικη΄ συνοχη΄ς και
την προπαρασκευη΄ εγγρα΄φων στρατηγικη΄ς πολιτικη΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη· ζητει΄ να συνεχισθει΄ το ΄εργο της Ευρωπαϊκη΄ς Προοπτικη΄ς Ανα΄πτυξης του ∆ιαστη΄µατος (ESDP) που εγκρι΄θηκε το 1999 στο Potsdam προκειµε΄νου να
αποτελε΄σει το πλαι΄σιο για την εδαφικη΄ ανα΄πτυξη της ευρωπαϊκη΄ς επικρα΄τειας·
88. καλει΄ την Επιτροπη΄ να απλοποιη΄σει την περιφερειακη΄ της πολιτικη΄, να λα΄βει υπο΄ψη της την α΄ποψη του
χρη΄στη προκειµε΄νου να διευκολυ΄νει τις επιχειρη΄σεις, τα πανεπιστη΄µια και τους κρατικου΄ς οργανισµου΄ς να συµµετε΄χουν σε ΄εργα, χωρι΄ς να παρεµποδι΄ζονται οι δραστηριο΄τητε΄ς τους µε α΄σκοπη γραφειοκρατι΄α, απαιτη΄σεις για
υποβολη΄ εκθε΄σεων σχετικα΄ µε τη λη΄ψη πληρωµω΄ν κ.λπ.·
΄ νει ο΄τι το ευρωπαϊκο΄ ΄εγγραφο στρατηγικη΄ς για τη συνοχη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι το αντικει΄µενο
89. επιβεβαιω
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας που θα περιλαµβα΄νει την πλη΄ρη συµµετοχη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στη νοµοθετικη΄
εξουσι΄α ο΄πως προβλε΄πεται στα πλαι΄σια του α΄ρθρου ΙΙΙ-119 του Σχεδι΄ου Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος
της Ευρω΄πης·
90. πιστευ΄ει ο΄τι αυτη΄ η στρατηγικη΄ προσε΄γγισης θα ενισχυ΄σει τη συνοχη΄ και την υποχρε΄ωση λογοδοσι΄ας για
την πολιτικη΄ στο συ΄νολο΄ της· ανταποκρι΄νεται θετικα΄, κατα΄ συνε΄πεια, στην προ΄ταση για ετη΄σια αναθεω΄ρηση απο΄ τα
ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα προκειµε΄νου να συζητηθει΄ η επιτευχθει΄σα προ΄οδος· προτει΄νει η αναθεω΄ρηση αυτη΄ να λαµβα΄νει
΄ ρα κατα΄ τη δια΄ρκεια του Εαρινου΄ Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου, αφου΄ προηγηθει΄ διαβου΄λευση µε το Κοινοβου΄λιο·
χω
91. χαιρετι΄ζει το περιορισµο΄ του αριθµου΄ των ταµει΄ων σε 3 και την εισαγωγη΄ της αρχη΄ς του ενο΄ς ταµει΄ου ανα΄
προ΄γραµµα, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ο κανονισµο΄ς περιλαµβα΄νει κατα΄λληλες διατα΄ξεις για ευελιξι΄α στους τυ΄πους
παρε΄µβασης ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες και τις ευκαιρι΄ες στις επιµε΄ρους περιφε΄ρειες, ζητει΄ την απο΄λυτη τη΄ρηση
΄ ν ταµει΄ων και ο΄χι η εσωτερικη΄ διοικητικη΄
αυτη΄ς της αρχη΄ς και τονι΄ζει ο΄τι η ορθη΄ διαχει΄ριση των διαρθρωτικω
δια΄ρθρωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς πρε΄πει να αποτελε΄σει την κυρι΄αρχη µε΄ριµνα·
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92. υπογραµµι΄ζει, υπο΄ το πρι΄σµα της αργη΄ς εκτε΄λεσης των πιστω΄σεων του ΕΚΤ κατα΄ την τρε΄χουσα περι΄οδο
προγραµµατισµου΄, και την προτεινο΄µενη αποκε΄ντρωση, την ανα΄γκη να ενισχυθει΄ η διοι΄κηση µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση
στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη·
΄ ν πρωτοβουλιω΄ν
93. εγκρι΄νει την ενσωµα΄τωση της αξιο΄λογης εµπειρι΄ας και καλη΄ς πρακτικη΄ς των κοινοτικω
ο΄πως της πρωτοβουλι΄ας EQUAL στον γενικο΄ προγραµµατισµο΄ ειδικο΄τερα, θα πρε΄πει δε να τονισθει΄ η αρχη΄ της
διακρατικη΄ς συνεργασι΄ας·
΄ νει ο΄τι τα΄σσεται υπε΄ρ των προτα΄σεων για την ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς σχε΄σης και της συνεργασι΄ας
94. δηλω
΄ ν, εθνικω
΄ ν και κοινοτικω΄ν τοµε΄ων διακυβε΄ρνησης, και της ενθα΄ρρυνσης των
µεταξυ΄ των τοπικω΄ν, περιφερειακω
΄ ν· καλει΄ την
κρατω΄ν µελω΄ν να χρησιµοποιη΄σουν, εφο΄σον απαιτει΄ται, τη δυνατο΄τητα συ΄ναψης τριµερω΄ν συµφωνιω
΄ ς και κριτη΄ρια για τη συ΄ναψη και ανα΄Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει εναρµονισµε΄νους και δεσµευτικου΄ς κανο΄νες καθω
΄ ν των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων για το δια΄στηµα 2007-2013, και
πτυξη εταιρικη΄ς σχε΄σης στο πλαι΄σιο των κανονισµω
΄ ν συµµετοχη΄ς τους·
παρα΄λληλα να εξασφαλι΄σει αποτελεσµατικη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση µε΄σω χρηµατοδο΄τησης των δαπανω
΄ ν και
95. τονι΄ζει την ανα΄γκη να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην τη΄ρηση, εκ µε΄ρους των αρµο΄διων κρατικω
΄ ν, της αρχη΄ς της συµπληρωµατικο΄τητας, κατα΄ τρο΄πον ω΄στε οι κοινοτικοι΄ πο΄ροι να προστι΄θενται
τοπικω΄ν αρχω
στους κρατικου΄ς και ο΄χι να τους υποκαθιστου΄ν, µε ακριβη΄ µε΄σα ελε΄γχου που θα ΄εχει στη δια΄θεση΄ της η Επιτροπη΄·
96. στηρι΄ζει την ιδε΄α για τη δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ αποθεµατικου΄ για την επιβρα΄βευση της σηµαντικο΄τερης
΄ ν αποθεµατικω
΄ ν για την αντιµετω΄πιση µη αναµενο΄µενων τοµεπροο΄δου· χαιρετι΄ζει, επιπλε΄ον, τη δηµιουργι΄α εθνικω
΄ ν υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι αυτα΄ τα ταµει΄α ΄εχουν πραγµατικη΄ οντο΄τητα και δεν αποτεακω΄ν η΄ τοπικω΄ν δυσχερειω
λου΄ν απλε΄ς συµβολικε΄ς χειρονοµι΄ες·
97. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συστη΄σει για την επο΄µενη περι΄οδο προγραµµατισµου΄ διαδικασι΄ες για την εξακρι΄βωση της συµπληρωµατικο΄τητας οι οποι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι περισσο΄τερο εφαρµο΄σιµες, να ενσωµατω΄νονται στον
προγραµµατισµο΄, στην παρακολου΄θηση και στα πλαι΄σια αξιολο΄γησης και να ει΄ναι κατα΄λληλες για χρη΄ση βα΄σει
΄ ν και στατιστικω΄ν ενηµερωτικω΄ν στοιχει΄ων· επιπλε΄ον, καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει
των διαθε΄σιµων δηµοσιονοµικω
΄ σεις, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η συµµο΄ρφωση µε αυτη΄ την αρχη΄·
συγκεκριµε΄να µε΄τρα, ο΄πως κυρω
*
*
98.

*

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0369

Προϋπολογισµο΄ς 2005: Ετη΄σια στρατηγικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον προϋπολογισµο΄ 2005: ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την Ετη΄σια Στρατηγικη΄ Πολιτικη΄ς (2004/2001(BUD))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο: Ετη΄σια
στρατηγικη΄ πολιτικη΄ς για το 2005 (COM(2004)133),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας
΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄ (1)
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272 της Συνθη΄κης ΕΚ και το α΄ρθρο 177 της Συνθη΄κης Ευρατο΄µ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν και τις γνωµοδοτη΄σεις των α΄λλων ενδιαφεροµε΄νων Επιτροπω΄ν (Α5-0269/2004),
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α που τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003,
σ. 25).
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΄ ντας ο΄τι το 2005 θα ει΄ναι το πρω΄το πλη΄ρες ΄ετος για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση των 25,
A. εκτιµω
Β.

΄ ντας ο΄τι οι πολιτικε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς προτεραιο΄τητες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το 2005 πρε΄πει
εκτιµω
να ανταποκρι΄νονται στις νε΄ες προκλη΄σεις µιας διευρυµε΄νης Ένωσης και να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες και τις
ανησυχι΄ες των πολιτω΄ν της Ευρω΄πης, ενω΄ συγχρο΄νως να τηρου΄ν τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και να αποσκοπου΄ν στην αυ΄ξηση της αξι΄ας του χρη΄µατος,

Γ.

΄εχοντας υπο΄ψη τα ευεργετη΄µατα της νε΄ας προσε΄γγισης του προϋπολογισµου΄ βα΄σει δραστηριοτη΄των, τα
οποι΄α θα πρε΄πει να παγιωθου΄ν και να βελτιωθου΄ν περαιτε΄ρω περιλαµβανοµε΄νης της αυξηµε΄νης διαφα΄νειας
και του κοινοβουλευτικου΄ ελε΄γχου στις δαπα΄νες της Ένωσης,

∆.

΄ ντας ο΄τι η θε΄ση σε ισχυ΄ του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ εξελι΄χθηκε µεν σχετικα΄ οµαλα΄, αλλα΄
εκτιµω
οδη΄γησε σε προβλη΄µατα λη΄ψης αποφα΄σεων και εκτε΄λεσης λο΄γω της ανελαστικο΄τητας ορισµε΄νων κανο΄νων και
µιας τα΄σης της διοι΄κησης να µην λαµβα΄νει αποφα΄σεις,

Ε.

΄ ν προοπτικω΄ν (COM(2003)785) θα
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η τεχνικη΄ αναπροσαρµογη΄ των δηµοσιονοµικω
περιορι΄σει το περιθω΄ριο ελιγµω΄ν σε ορισµε΄να κεφα΄λαια του προϋπολογισµου΄ και θα καθορι΄σει τα ανω΄τατα
΄ ν σε αυτα΄ τα κεφα΄λαια σε επι΄πεδα αισθητα΄ χαµηλο΄τερα απο΄ αυτα΄ που προβλε΄πει ο δηµοο΄ρια των δαπανω
σιονοµικο΄ς προγραµµατισµο΄ς της Επιτροπη΄ς για το 2005,

΄ ντας ο΄τι η ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την ετη΄σια στρατηγικη΄ της Επιτροπη΄ς αποτελει΄ το πρω΄το βη΄µα προς
ΣΤ. εκτιµω
΄ ν και δηµοσιονοµικω
΄ ν προτεραιοτη΄των για το 2005,
την κατευ΄θυνση της διαµο΄ρφωσης των πολιτικω
Γενικε΄ς πτυχε΄ς
1.
χαιρετι΄ζει την Ετη΄σια Στρατηγικη΄ Πολιτικη΄ς (ΕΣΠ) ως το µε΄σο που αποσκοπει΄ στον συνδυασµο΄ του νοµοθετικου΄ κυ΄κλου µε τον κυ΄κλο ΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄· υπογραµµι΄ζει ο΄τι το ΕΚ αποφα΄σισε να τροποποιη΄σει
΄ ν του προτεραιοτη΄των για το 2005 (πρω΄ην «προσανατην παραδοσιακη΄ διαδικασι΄α θε΄σπισης των δηµοσιονοµικω
τολισµοι΄») µε σκοπο΄ να ενισχυ΄σει περαιτε΄ρω την πολιτικη΄ ορατο΄τητα αυτω΄ν των προτεραιοτη΄των και, ειδικο΄τερα,
΄ ν οργα΄νων, συνδε΄οντας µε σαφε΄στερο τρο΄πο το
να εξασφαλι΄σει µεγαλυ΄τερη συνοχη΄ µεταξυ΄ του ΄εργου των θεσµικω
παρο΄ν ψη΄φισµα µε την διαδικασι΄α ΕΣΠ της Επιτροπη΄ς·
2.
αποδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ ανε΄βαλε την παρουσι΄αση της ΕΣΠ ΄εως τα τε΄λη Φεβρουαρι΄ου·
΄ στε να δω΄σει τη δυνααναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄ να εφαρµο΄σει στο µε΄λλον το συµπεφωνηθε΄ν χρονοδια΄γραµµα ω
το΄τητα στην αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ να εξετα΄σει ο΄πως αρµο΄ζει το σηµαντικο΄ αυτο΄ ΄εγγραφο το΄σο
για την δηµοσιονοµικη΄ ο΄σο και την νοµοθετικη΄ διαδικασι΄α·
3.
υποστηρι΄ζει πλη΄ρως τις δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις του σχεδι΄ου συντα΄γµατος· αποδοκιµα΄ζει τις προτα΄σεις
που υπε΄βαλε η ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη µε΄σω του Συµβουλι΄ου Ecofin, οι οποι΄ες υπονοµευ΄ουν σοβαρα΄ τις
σηµερινε΄ς εξουσι΄ες του Κοινοβουλι΄ου· θεωρει΄ ο΄τι ΄ενας δι΄καιος και αποτελεσµατικο΄ς συµβιβασµο΄ς θα µπορου΄σε
΄ ν οργα΄νων, ο΄πως κωδικοποιη΄θηκε στο σχε΄διο
να ΄εχει ως βα΄ση µο΄νον την σηµερινη΄ ισορροπι΄α µεταξυ΄ των θεσµικω
συντα΄γµατος της Ευρωπαϊκη΄ς Συνε΄λευσης·
4.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι στο πλαι΄σιο της «συ΄µβασης εµπιστοσυ΄νης» η Επιτροπη΄ δεσµευ΄θηκε να λα΄βει ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να εξασφαλισθει΄ αποτελεσµατικη΄ εκτε΄λεση των αποφα΄σεων της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄
΄ ρα των βασικω
΄ν
αρχη΄ς· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διευκρινι΄σει, πριν απο΄ την 31η Ιουλι΄ου 2004, εα΄ν η πληθω
πρωτοβουλιω΄ν συµφωνει΄ µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας και µε το στο΄χο της απλοποι΄ησης του κεκτηµε΄νου και
της µει΄ωση΄ς του απο΄ 80 000 σε 25 000 σελι΄δες· επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α της αλλαγη΄ς της δηµογραφικη΄ς κατα΄στασης στην Ένωση για τα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης και την οικονοµι΄α· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να
καταστη΄σει οριζο΄ντιο στο΄χο την προσαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς στην τροποποιηµε΄νη κατα΄σταση·
΄ σει τις δηλω
΄ σεις δραστηριοτη΄των που συνο5.
υποστηρι΄ζει πλη΄ρως τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς να βελτιω
δευ΄ουν το προσχε΄διο προϋπολογισµου΄ και υπενθυµι΄ζει ο΄τι αυτε΄ς θα πρε΄πει να συνοψι΄ζουν κατα΄ τρο΄πο σαφη΄ και
συνοπτικο΄, τις δραστηριο΄τητες και τα µε΄σα για κα΄θε τοµε΄α του προϋπολογισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι αυτε΄ς θα περιλαµβα΄νουν στο΄χους και δει΄κτες απο΄δοσης που θα υπηρετου΄ν τους λεγο΄µενους στο΄χους
SMART (ειδικοι΄, µετρη΄σιµοι, εφικτοι΄, σχετικοι΄ και προσδιορισµε΄νοι χρονικα΄) και επαναλαµβα΄νει ο΄τι οι στο΄χοι
αυτοι΄ θα πρε΄πει να περιληφθου΄ν, για παρακολου΄θηση, στις ετη΄σιες εκθε΄σεις δραστηριοτη΄των· καλει΄ την Επιτροπη΄
΄ σεις δραστηριοτη΄των περιλη΄ψεις των συµπερασµα΄των του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου και
να περιλα΄βει σε ο΄λες τις δηλω
της αρµο΄διας για την απαλλαγη΄ αρχη΄ς·
΄ ν και θα τις λα΄βει υπο΄ψη καθ’ ο΄λη τη
6.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τις γνωµοδοτη΄σεις των αρµο΄διων επιτροπω
΄ τη ανα΄γνωση του Κοινοβουλι΄ου·
διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ για το 2005 και, ειδικο΄τερα, κατα΄ την πρω

30.4.2004

30.4.2004
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∆ηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο
7.
τονι΄ζει ο΄τι η τεχνικη΄ προσαρµογη΄ που πραγµατοποιει΄ κα΄θε χρο΄νο η Επιτροπη΄ επι΄ τη βα΄σει των πλε΄ον
΄ ν προβλε΄ψεων, συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 15 της ∆ιοργανικη΄ς Συµφωνι΄ας της 6ης Μαι΅ου
προ΄σφατων οικονοµικω
1999, καταλη΄γει σε ουσιαστικη΄ µει΄ωση των ανωτα΄των ορι΄ων, ιδι΄ως για τις κατηγορι΄ες 3, 4 και 5·
΄ ν προοπτικω΄ν µε
8.
υπενθυµι΄ζει ωστο΄σο ο΄τι µετα΄ την αναπροσαρµογη΄ και αναθεω΄ρηση των δηµοσιονοµικω
σκοπο΄ να χρηµατοδοτηθου΄ν οι ανα΄γκες της διευ΄ρυνσης, προστε΄θηκε στο ανω΄τατο ο΄ριο της κατηγορι΄ας 3 ποσο΄
΄ · υπενθυµι΄ζει στην Επιτροπη΄ ο΄τι µε΄ρος του προ΄σθετου αυτου΄ ποσου΄ προορι΄ζεται
υ΄ψους 190 εκατοµµυρι΄ων ευρω
να χρηµατοδοτη΄σει ο΄χι µο΄νο τα προγρα΄µµατα που υπο΄κεινται στη διαδικασι΄α συναπο΄φασης τα οποι΄α εγκρι΄θηκαν
στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας ΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄ 2004, αλλα΄ επι΄σης τις προτεραιο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, ο΄πως τα πιλοτικα΄ ΄εργα, τις προπαρασκευαστικε΄ς δρα΄σεις και α΄λλες ετη΄σιες δραστηριο΄τητες·
΄ τατο ο΄ριο της κατηγορι΄ας 5 (δαπα΄νες διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας) ΄εχει οριστει΄ σε 6 185
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι το ανω
εκατ. ευρω΄ για τον προϋπολογισµο΄ του 2005· τονι΄ζει ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα της τεχνικη΄ς αυτη΄ς αναπροσαρµογη΄ς
΄ τατου ορι΄ου, θα υπα΄ρξει αρνητικο΄ περιθω΄ριο αντι΄ για θετικο΄ υ΄ψους 28,5 εκατ. ευρω΄, ο΄πως ει΄χε προβλετου ανω
΄ ν Γραµµατε΄ων τον Ιου΄λιο του 2003· δηλω
΄ νει ΄ετοιµο να προβλε΄ψει επαρκη΄ µε΄σα
φθει΄ στην τρι΄τη ΄εκθεση των Γενικω
΄ ν οργα΄νων της διευρυµε΄νης Ένωσης, θεωρει΄ ο΄µως
µε σκοπο΄ να επιτρε΄ψει την οµαλη΄ λειτουργι΄α των θεσµικω
απαραι΄τητο να εξεταστου΄ν οι περαιτε΄ρω δυνατο΄τητες για αναπρογραµµατισµο΄, προκαταβολικη΄ κα΄λυψη των δαπανω΄ν και εξοικονο΄µηση πο΄ρων·
10. υπενθυµι΄ζει τις προσπα΄θειες που κατε΄βαλε το Κοινοβου΄λιο κατα΄ τα προηγου΄µενα χρο΄νια της δια΄ρκειας
΄ ν προοπτικω΄ν µε σκοπο΄ την περαιτε΄ρω βελτι΄ωση της κατανοµη΄ς των κονδυλι΄ων του
των εν ισχυ΄ι δηµοσιονοµικω
΄ σεων και νε΄ων προτεραιοτη΄των· υπενθυµι΄ζει στο Συµβου΄λιο ο΄τι οι νε΄ες
προϋπολογισµου΄ µεταξυ΄ σταθερω΄ν υποχρεω
ανα΄γκες, συµπεριλαµβανοµε΄νου του Ιρα΄κ, µπορου΄ν να χρηµατοδοτηθου΄ν µο΄νο µε νε΄ους πο΄ρους, ειδ’ α΄λλως θα
επηρεαστου΄ν σηµαντικα΄ βασικε΄ς δραστηριο΄τητες της Ένωσης·
΄ ν που προ΄ ν περιορισµω
11. ΄εχει επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα των προ΄σθετων δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν, η
καλει΄ η αναπροσαρµογη΄ των κατω΄τατων ορι΄ων στις κατηγορι΄ες 3, 4 και 5 των δηµοσιονοµικω
αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ µπορει΄ να αναγκασθει΄ να αναθεωρη΄σει τις προτεραιο΄τητες που θε΄τει η
Ετη΄σια Στρατηγικη΄ Πολιτικη΄ς της Επιτροπη΄ς· αναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄ να κατανει΄µει εκ νε΄ου τους δηµοσιονοµικου΄ς και ανθρω΄πινους πο΄ρους συ΄µφωνα µε τις αποφα΄σεις της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς·
12. ανησυχει΄ λο΄γω του αυξανο΄µενου αριθµου΄ περιπτω΄σεων κατα΄ τις οποι΄ες δεν ελη΄φθησαν αποφα΄σεις απο΄ τις
΄ ν κανο΄νων του νε΄ου ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄· αναµε΄νει απο΄
υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς εξαιτι΄ας των ανελαστικω
την Επιτροπη΄ να παρατηρη΄σει την εφαρµογη΄ του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ και να υποβα΄λει ΄εκθεση αξιολο΄γησης στην αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ ΄εως τις 31 Ιουλι΄ου 2004·
13. υπενθυµι΄ζει την κοινη΄ δη΄λωση της 20η΄ς Ιουλι΄ου 2000 σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ προγραµµατισµο΄ (1)·
επαναλαµβα΄νει το ΄εντονο ενδιαφε΄ρον του για τη βελτι΄ωση του συνδυασµου΄ της νοµοθετικη΄ς διαδικασι΄ας µε τη
διαδικασι΄α ΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρε΄χει, για κα΄θε προ΄ταση ξεχωριστα΄,
΄ στε να
προ΄σθετες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την συνολικη΄ κατα΄σταση του δηµοσιονοµικου΄ αντικτυ΄που ου΄τως ω
µπορου΄ν οι νοµοθετικε΄ς αρχε΄ς και η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ να εκτιµη΄σουν καλυ΄τερα το δηµοσιο΄ ς συµβατο΄ κα΄θε προ΄τασης µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς·
νοµικω
14. παρατηρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄, παρουσια΄ζοντας τις προτεραιο΄τητες στο πλαι΄σιο της Ετη΄σιας Στρατηγικη΄ς
Πολιτικη΄ς για το 2005, δηλαδη΄ ανταγωνιστικο΄τητα και συνοχη΄, ασφα΄λεια και ιθαγε΄νεια και εξωτερικη΄ ευθυ΄νη:
γειτονι΄α και εταιρικε΄ς σχε΄σεις, θε΄τει προτεραιο΄τητες παρο΄µοιες µε εκει΄νες που προτει΄νει στην ανακοι΄νωση΄ της
σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο πε΄ραν του 2006·
΄ν
Κατηγορι΄ες δαπανω
Γεωργι΄α
΄ ν της Ένωσης αναφε΄ρεται ελα΄χιστα στο
15. αποδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η µεγαλυ΄τερη κατηγορι΄α δαπανω
΄εγγραφο περι΄ ΕΣΠ· ΄εχει επι΄γνωση των αναγκω
΄ ν για οικονοµικη΄ ενι΄σχυση, στο πλαι΄σιο της διευρυµε΄νης Ευρω΄πης,
΄ να της Κοινη΄ς Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς και των εξη΄ς
του τοµε΄α της ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, του δευ΄τερου πυλω
τοµε΄ων: επιδοτη΄σεις προς τους νε΄ους αγρο΄τες, καταπολε΄µηση των επιζωοτιω΄ν, το΄νωση των µε΄τρων προβολη΄ς και
΄ ρες, καθω
΄ ς και το προ΄γραµµα της ΕΕ
εµπορι΄ας προς ο΄φελος της γεωργι΄ας στο εσωτερικο΄ της ΕΕ και στις τρι΄τες χω
για τη διανοµη΄ γα΄λακτος στα σχολει΄α· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διατηρη΄σει το πιλοτικο΄ προ΄γραµµα σχετικα΄ µε
΄ ν σηµα΄των ποιο΄τητας· θα εκτιµη΄σει κατα΄ πο΄σον θα µπορε΄σουν να συνεχιστου΄ν οι πρωτην καθιε΄ρωση ευρωπαϊκω
΄ θηκαν δυνα΄µει του προϋπολογισµου΄ 2004·
τοβουλι΄ες και τα σχε΄δια που καθιερω
(1) Έγγραφο του Συµβουλι΄ου αριθ. 10299/00, σ. 8.
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∆ιαρθρωτικε΄ς δρα΄σεις
΄ ν δρα΄σεων ως µε΄ρους µιας ουσιαστικη΄ς πολιτικη΄ς συνοχη΄ς και
16. υπενθυµι΄ζει τη σηµασι΄α των διαρθρωτικω
΄ σιµης ανα΄πτυξης· επισηµαι΄νει την βελτιωµε΄νη εκτε΄λεση των πιστω΄σεων πληρωµω
΄ ν των
για την προω΄θηση της βιω
΄  στον τοµε΄α
διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων για το 2003· επισηµαι΄νει ο΄τι οι υπο΄ εκκαθα΄ριση πιστω΄σεις 60 δισ. ευρω
των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων και του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς παραµε΄νουν σε επι΄µονα υψηλο΄ επι΄πεδο· ζητει΄ απο΄ την
΄ σει την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ σχετικα΄ µε τις προβλε΄ψεις των κρατω΄ν
Επιτροπη΄ να ενηµερω
΄ στε αυτη΄ να εκτιµη΄σει το κατα΄λληλο επι΄πεδο πληρωµω΄ν για το 2005·
µελω΄ν ω
Εσωτερικε΄ς πολιτικε΄ς
17. ανησυχει΄ για τα πορι΄σµατα της προ΄σφατης αξιολο΄γησης της Επιτροπη΄ς που παρατι΄θενται στην ΄εκθεση
΄ νας, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α ει΄ναι πιθανο΄ν
σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της εφαρµογη΄ς της στρατηγικη΄ς της Λισσαβω
΄ σει την προσοχη΄
να µην επιτευχθου΄ν οι ενδια΄µεσοι στο΄χοι αυτη΄ς της στρατηγικη΄ς· τονι΄ζει την ανα΄γκη να επικεντρω
του και, στον προϋπολογισµο΄ για το 2005, να εξετα΄σει ως θε΄µατα προτεραιο΄τητας τα σηµαντικο΄τερα και συνδε΄ νας προκειµε΄νου να επιταχυνθει΄ η επι΄τευξη των
ο΄µενα µε τον προϋπολογισµο΄ µε΄τρα της στρατηγικη΄ς της Λισσαβω
΄ ν εται΄ρων και βελτιω
΄ νοντας τη θε΄ση
στο΄χων της Λισσαβο΄νας, ενισχυ΄οντας ιδι΄ως τις ανταλλαγε΄ς µεταξυ΄ κοινωνικω
των εργαζοµε΄νων στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας και της διαδικασι΄ας ελευθε΄ρωσης της οικονοµι΄ας·
επαναλαµβα΄νει την υποστη΄ριξη΄ του προς τα µε΄τρα της Κοινο΄τητας που ΄εχουν ως στο΄χο τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, εν ο΄ψει ιδι΄ως της προω΄θησης της ανταγωνιστικο΄τητας σε µια πλη΄ρως ολοκληρωµε΄νη ενιαι΄α αγορα΄ και για
΄ νας· προβα΄λλει την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη και ενι΄σχυση των χρηµατοδοτην επιδι΄ωξη της στρατηγικη΄ς της Λισσαβω
τικω΄ν µε΄σων και των µε΄σων παροχη΄ς εγγυη΄σεων για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις·
18. επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα΄ του προς την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει, στον τοµε΄α της µακροοικονοµικη΄ς βοη΄θειας, νοµοθετικη΄ προ΄ταση βασιζο΄µενη στη διαδικασι΄α της συναπο΄φασης και η οποι΄α θα περιε΄χει νοµικε΄ς διατα΄΄ σουν τη διαφα΄νεια και τον δηµοκρατικο΄ ΄ελεγχο·
ξεις ικανε΄ς να βελτιω
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διαβιβα΄σει στο Κοινοβου΄λιο, το αργο΄τερο ΄εως τις 30 Αυγου΄στου 2004, τη
µελε΄τη της µε θε΄µα την υλοποι΄ηση της συµφωνι΄ας «Βασιλει΄α II», συµπεριλαµβανοµε΄νης µιας εκτενου΄ς αξιολο΄γη΄ σεων, διο΄τι αυτη΄ η υλοποι΄ηση θα επηρεα΄σει βαθυ΄τατα τα µε΄σα για εξευ΄ρεση κεφαλαι΄ων για τις
σης των επιπτω
µικρε΄ς και µεσαι΄ου µεγε΄θους επιχειρη΄σεις των οποι΄ων µνει΄α γι΄νεται ανωτε΄ρω·
20. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, κατα΄ τα προηγου΄µενα οικονοµικα΄ ΄ετη, το Κοινοβου΄λιο ΄εδιδε σηµασι΄α στις δρα΄σεις επικοινωνι΄ας µε τον Ευρωπαι΄ο πολι΄τη και στην πληροφο΄ρηση΄ του, ενω΄ διατηρει΄ βαθιε΄ς ανησυχι΄ες σχετικα΄ µε την
΄ νοντας την ΄ελλειψη πραγµατικω
΄ ν βηµα΄των προεφαρµογη΄ της πολιτικη΄ς για την πληροφο΄ρηση εν γε΄νει, διαπιστω
ο΄δου στο πεδι΄ο αυτο΄· υπογραµµι΄ζει ο΄τι δεν µπορει΄ να επικαλει΄ται κανει΄ς τον νε΄ο δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ για να
αναβα΄λλει την εκτε΄λεση αυτη΄ς της πολιτικη΄ς, καθο΄σον η απο΄φαση περι΄ του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
ει΄ναι γνωστη΄ απο΄ τον Ιου΄νιο 2002· εφιστα΄ την προσοχη΄ στο ο΄τι οι σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες θα ΄επρεπε εποµε΄νως να
ει΄χαν η΄δη προβλε΄ψει την εφαρµογη΄ των νε΄ων διατα΄ξεων που προτει΄νει η Επιτροπη΄·
΄ ρηση δε΄κα νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν, πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην ενι΄21. θεωρει΄ ο΄τι, µε την προσχω
΄ ρου ασφα΄λειας, ελευθερι΄ας και
σχυση της ιδιο΄τητας του Ευρωπαι΄ου πολι΄τη και την παγι΄ωση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω
δικαιοσυ΄νης· φρονει΄ ο΄τι ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στην ανα΄γκη ενι΄σχυσης της κοινη΄ς πολιτικη΄ς για τη
µετανα΄στευση και τα µεταναστευτικα΄ ρευ΄µατα και στην επιτα΄χυνση της διαµο΄ρφωσης του Συστη΄µατος Πληροφο΄ ν για Χορη΄γηση Θεωρη΄σεων (VIS)· αναµε΄νει απο΄ την
ριω΄ν του Σε΄νγκεν (SIS II) και του Συστη΄µατος Πληροφοριω
Επιτροπη΄ να υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο, το αργο΄τερο στις 31 Ιουλι΄ου 2004, προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου µε την οποι΄α θα θεσπι΄ζεται το VIS· καλει΄ την Επιτροπη΄ να διευκρινι΄σει την πολιτικη΄ της προσε΄γγιση σχετικα΄
µε την προπαρασκευαστικη΄ πρα΄ξη για την οικονοµικη΄ υποστη΄ριξη στον επαναπατρισµο΄ των παρα΄νοµων µεταναστω΄ν, στο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο για τους Προ΄σφυγες και τις ενδεχο΄µενες αλληλεπικαλυ΄ψεις µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο και την κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α EQUAL· µε΄χρις ο΄του επιλυθου΄ν τα προβλη΄µατα αυτα΄, και µε
δεδοµε΄νη τη δηµοσιονοµικη΄ στενο΄τητα στην κατηγορι΄α 3 για τα ΄ετη 2005 και 2006, θα αποφυ΄γει τη λη΄ψη
΄ ν αποφα΄σεων για τα ανωτε΄ρω ζητη΄µατα·
δηµοσιονοµικω
22. τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι προ΄θυµο να καταβα΄λει κα΄θε προσπα΄θεια µε στο΄χο την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας σε
µια διευρυµε΄νη ΕΕ και επιθυµει΄ να διατηρηθει΄ το υφιστα΄µενο ση΄µερα πιλοτικο΄ προ΄γραµµα σχετικα΄ µε την παροχη΄
βοη΄θειας στα θυ΄µατα τροµοκρατικω΄ν πρα΄ξεων· χαιρετι΄ζει τις προ΄σφατες πρωτοβουλι΄ες της Επιτροπη΄ς σε αυτο΄ν
΄ ν πρα΄ξεων·
τον τοµε΄α, ο΄πως ει΄ναι η προ΄ταση οδηγι΄ας σχετικα΄ µε την αποζηµι΄ωση των θυµα΄των εγκληµατικω
΄ ν και αστυνοµικω
΄ ν εξεταστικω
΄ ν αρχω
΄ ν, ιδιαι΄τερα
επισηµαι΄νει την ιδιαι΄τερη σηµασι΄α της συνεργασι΄ας των δικαστικω
΄ ν βα΄σεων, το Κοινοβου΄λιο αναµε΄νει να
µε τη βοη΄θεια της Europol και της Eurojust· τονι΄ζει ο΄τι, ασχε΄τως νοµικω
συµµετα΄σχει πλη΄ρως στη λη΄ψη αποφα΄σεων που αφορου΄ν τον σχεδιασµο΄ και το περιεχο΄µενο αυτη΄ς της προ΄τασης·
23. καλει΄ την Επιτροπη΄ να φροντι΄σει για τη συνε΄χιση της υποστη΄ριξης προς τις µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν, καθω
΄ ς και προς τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους, και να θε΄σει τε΄ρµα στη νοµικη΄
στον τοµε΄α των κοινωνικω
ανασφα΄λεια΄ τους, προτει΄νοντας νε΄α νοµικη΄ βα΄ση, η΄ εντα΄σσοντα΄ς τους στις ισχυ΄ουσες νοµικε΄ς βα΄σεις για τα
κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης (επιδοτη΄σεις)·

30.4.2004
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΄ ρηση των δε΄κα νε΄ων κρατω΄ν µελω
΄ ν, να εξασφαλιστει΄ η συνε΄χεια του
24. τονι΄ζει την ανα΄γκη, µετα΄ την προσχω
΄ν
προγρα΄µµατος LIFE III και να γεφυρωθει΄ το χα΄σµα µεταξυ΄ της εκπνοη΄ς του LIFE και των νε΄ων δηµοσιονοµικω
προοπτικω΄ν· υπογραµµι΄ζει σχετικα΄ πρε΄πει επι΄σης να δοθει΄ υ΄ψιστη προτεραιο΄τητα στις πρωτοβουλι΄ες της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το προ΄γραµµα Natura 2000·
25. εκφρα΄ζει την ΄εκπληξη΄ του διο΄τι η Επιτροπη΄ µετα΄ απο΄ αποκλειστικε΄ς διαβουλευ΄σεις µε το Συµβου΄λιο
απε΄συρε την προ΄ταση΄ της για συνολικη΄ αυ΄ξηση κατα΄ 100 εκατ. ευρω΄ (55 εκατ. ευρω΄ για το 2005 και 45 εκατ.
ευρω΄ για το 2006) των πο΄ρων για τα ∆ιευρωπαϊκα΄ ∆ι΄κτυα για παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς· αναµε΄νει απο΄ την Επιτροπη΄
να επαναφε΄ρει την προ΄ταση΄ της και να τη διαβιβα΄σει στο νοµοθε΄τη συ΄µφωνα µε την προβλεπο΄µενη διαδικασι΄α·
εκφρα΄ζει την ΄εκπληξη΄ του διο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να προβει΄ σε προπαρασκευαστικε΄ς δραστηριο΄τητες για τη
δηµιουργι΄α νε΄ας υπηρεσι΄ας για χηµικε΄ς ουσι΄ες, αν και δεν ΄εχει ολοκληρωθει΄ ακο΄µη η νοµοθετικη΄ διαδικασι΄α·

Εξωτερικε΄ς δρα΄σεις
΄ ν σχε΄σεων,
26. πιστευ΄ει ο΄τι, στο πλαι΄σιο της προ΄ληψης των συγκρου΄σεων και της ανα΄πτυξης γνη΄σιων εταιρικω
΄ ν, εθνοτη΄των και θρησκειω
΄ ν·
θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ ο δια΄λογος µεταξυ΄ πολιτισµω
27. υπογραµµι΄ζει τη θε΄ση του ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση πρε΄πει να καταβα΄λει ιδιαι΄τερες προσπα΄θειες για την
΄ ς, τη σηµασι΄α που ΄εχει η εξα΄λειψη της φτω΄χειας ως στο΄χος
εξαγωγη΄ της ειρη΄νης στον κο΄σµο· τονι΄ζει, συνεπω
΄ ς και τη σηµασι΄α που ΄εχει να συνεχισθει΄ η
υ΄ψιστης σπουδαιο΄τητας για την εξωτερικη΄ βοη΄θεια της ΕΕ, καθω
ανα΄ληψη δρα΄σεων προτεραιο΄τητας σε τοµει΄ς ο΄πως η προαγωγη΄ και η προα΄σπιση των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που,
΄ ς και η προ΄ληψη και η διευθε΄τηση των συγκρου΄σεων·
η υγει΄α, η παιδει΄α, τα µε΄τρα για τις να΄ρκες εδα΄φους καθω
28. ανησυχει΄ ειδικο΄τερα για τη σηµερινη΄ κατα΄σταση στο Ιρα΄κ και θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να υποστηριχθου΄ν τα
µε΄τρα που αποσκοπου΄ν στη βελτι΄ωση των προοπτικω΄ν για την ελευθερι΄α και την δηµοκρατι΄α στο Ιρα΄κ, τα οποι΄α
΄ ν δηµοσιονοµικω
΄ ν περιοριεφαρµο΄ζονται στο πλαι΄σιο εντολη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν· ΄εχει επι΄γνωση των σοβαρω
΄ ς να εκτιµη΄σει προσεκτικα΄ τη δυνατο΄τητα προσφυγη΄ς στα µε΄σα που προσφε΄ρει η
σµω΄ν και προτι΄θεται συνεπω
∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α· υπογραµµι΄ζει, επι΄σης, ο΄τι η µε΄ριµνα για την ασφα΄λεια και οι επερχο΄µενες εκλογε΄ς ει΄ναι
ζητη΄µατα κρι΄σιµα για το Αφγανιστα΄ν και επαναλαµβα΄νει τη δε΄σµευση΄ του για στη΄ριξη της ανασυγκρο΄τησης και
΄ ρας·
της ανα΄πτυξης της εν λο΄γω χω
29. συµφωνει΄ µε την κριτικη΄ που ασκει΄ το Συµβου΄λιο στη διαδικασι΄α που ακολου΄θησε η Επιτροπη΄ για τη
΄ ς και για την ασαφη΄ ενσωµα΄τωση΄ της παρα΄λληλα µε τη διαδικασι΄α
διαµο΄ρφωση νε΄ας πολιτικη΄ς γειτονι΄ας, καθω
EuroMed και µια νε΄α πρωτοβουλι΄α για τη Με΄ση Ανατολη΄ στην στρατηγικη΄ της ΕΕ σε θε΄µατα εξωτερικη΄ς
πολιτικη΄ς· υπενθυµι΄ζει στην Επιτροπη΄, αλλα΄ και στο Συµβου΄λιο, ο΄τι το Κοινοβου΄λιο συµµετε΄χει σε αυτη΄ τη
διαδικασι΄α σε νοµοθετικο΄ και δηµοσιονοµικο΄ επι΄πεδο· αναµε΄νει ο΄τι οι αρµο΄διες επιτροπε΄ς θα συµµετα΄σχουν
΄ ν του εξουσιω
΄ ν, προκειµε΄ενεργα΄ στις τρε΄χουσες διαβουλευ΄σεις· ει΄ναι ΄ετοιµο να κα΄νει χρη΄ση των δηµοσιονοµικω
νου να προασπι΄σει τα συµφε΄ροντα του Κοινοβουλι΄ου·
30. εκφρα΄ζει την ουσιαστικη΄ υποστη΄ριξη΄ του για µια νε΄α πολιτικη΄ γειτονι΄ας που θα συµβα΄λει στην επι΄τευξη
΄ ς των σηµερινω
΄ ν συνο΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
σφαι΄ρας ευηµερι΄ας και σταθερο΄τητας νοτι΄ως και ανατολικω
΄ ν χωρω
΄ ν, ει΄ναι ανα΄γκη να ενιτονι΄ζει ο΄τι στο πλαι΄σιο της εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ της ΕΕ και των µεσογειακω
΄ νης· υπογραµσχυθου΄ν ο΄λα εκει΄να τα µε΄τρα που συµβα΄λλουν στην πλη΄ρη ανα΄πτυξη της διαδικασι΄ας της Βαρκελω
΄ κονται εξι΄σου σε σχε΄ση µε τους προς ανατολα΄ς γει΄τονες της ΕΕ, ενο΄ψει
µι΄ζει ο΄τι αυτοι΄ οι στο΄χοι πρε΄πει να επιδιω
της υλοποι΄ησης της βο΄ρειας δια΄στασης·
31. τονι΄ζει ο΄τι οι εξωτερικε΄ς προτεραιο΄τητες της Ένωσης δεν εξαρτω΄νται αποκλειστικα΄ και µο΄νον απο΄ την
γεωγραφικη΄ εγγυ΄τητα και ο΄τι οι στρατηγικε΄ς προσπα΄θειες για συνεργασι΄α και αλληλεγγυ΄η µε α΄λλες περιοχε΄ς
του κο΄σµου πρε΄πει να διατηρηθου΄ν και να ενισχυθου΄ν· σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, τονι΄ζει ο΄τι οι διµερει΄ς και πολυµερει΄ς
σχε΄σεις µεταξυ΄ της ΕΕ και της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς πρε΄πει να ενισχυθου΄ν, ιδι΄ως υπο΄ το πρι΄σµα της τρι΄της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς ΕΕ-Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς· επισηµαι΄νει την ιδιαι΄τερη σηµασι΄α της ΕΕ για τα κρα΄τη ΑΚΕ, ιδιαι΄τερα
΄ ν ειρηνευτικω
΄ν
ση΄µερα ο΄που ευρι΄σκεται εν εξελι΄ξει η συ΄σταση Παναφρικανικου΄ Κοινοβουλι΄ου και αφρικανικω
δυνα΄µεων· επισηµαι΄νει την µεγα΄λη σηµασι΄α που ΄εχουν επιτυχει΄ς ευρωπαϊκε΄ς προσπα΄θειες σταθεροποι΄ησης για
την ασιατικη΄ η΄πειρο·
΄ν
32. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να υπα΄ρχει µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια στη χρηµατοδο΄τηση των διεθνω
οργανω΄σεων απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ, να δηµιουργη΄σει ειδικο΄ κεφα΄λαιο στο πλαι΄σιο των εξωτερικω΄ν
΄ ν, το οποι΄ο θα αφορα΄ τις δια΄φορες συνεισφορε΄ς του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ στον ΟΗΕ, τις υπηρεσι΄ες,
πολιτικω
τα ταµει΄α και τα προγρα΄µµατα΄ του, χωρι΄ς να θι΄γεται η περιοδικη΄ συνεισφορα΄ στα ανθρωπιστικα΄ ταµει΄α του ΟΗΕ
απο΄ τα κονδυ΄λια του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ τα οποι΄α αφορου΄ν την ανθρωπιστικη΄ δρα΄ση, κατα΄ τη δια΄ρκεια της
εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄·
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33. επισηµαι΄νει, υπο΄ το πρι΄σµα της ενι΄σχυσης της βαρυ΄τητας της ΕΕ ως παγκοσµι΄ου εται΄ρου, ο΄τι τα µε΄τρα µε
σκοπο΄ την εγκαθι΄δρυση κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς διπλωµατι΄ας και τη δηµιουργι΄α ευρωπαϊκη΄ς υπηρεσι΄ας εξωτερικη΄ς
δρα΄σης θα πρε΄πει να συµβα΄λουν α΄µεσα στην επι΄τευξη αυτου΄ του στο΄χου·
34. προτι΄θεται να αναλυ΄σει τις µελλοντικε΄ς ανα΄γκες και την σηµερινη΄ εφαρµογη΄ της ΚΕΠΠΑ, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη την σηµαντικη΄ δηµοσιονοµικη΄ αυ΄ξηση που χορηγη΄θηκε σε αυτο΄ τον τοµε΄α πολιτικη΄ς για το 2004· θα
΄ ν συνεδρια΄σεων µεταξυ΄ του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου µετα΄ τη
αποτιµη΄σει το αποτε΄λεσµα των νε΄ων κοινω
συνεδρι΄αση συνεννο΄ησης για τον προϋπολογισµο΄ το Νοε΄µβριο 2003 και θα συναγα΄γει συµπερα΄σµατα για τα
δηµοσιονοµικα΄ ζητη΄µατα·
35. εκφρα΄ζει για µι΄α ακο΄µη φορα΄ τη λυ΄πη του διο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ενε΄ταξε την κοινοβουλευτικη΄ δια΄σταση
΄ ν στο εξωτερικο΄, υπενθυµι΄ζει δε ο΄τι η
του ΠΟΕ µεταξυ΄ των προτεραιοτη΄των της ο΄σον αφορα΄ την ανα΄ληψη ευθυνω
Κοινοβουλευτικη΄ Συνε΄λευση του ΠΟΕ πρε΄πει να αναπτυχθει΄ και να καταστει΄ µο΄νιµη· καλει΄ την Επιτροπη΄ να
υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο συγκεκριµε΄νη προ΄ταση, το αργο΄τερο ΄εως τις 31 Ιουλι΄ου 2004·
Προσωπικο΄ και διοι΄κηση
36. τονι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ σχεδια΄ζει να ζητη΄σει επτακο΄σιες νε΄ες θε΄σεις για το 2005 που συνδε΄ονται µε την
διευ΄ρυνση· ενθαρρυ΄νει τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς να προσφυ΄γει στην αναδια΄ταξη του προσωπικου΄ εντο΄ς και
΄ ν της, ω΄στε να κινητοποιη΄σει προ΄σθετους πο΄ρους· επισηµαι΄νει ο΄τι, ως αποτε΄λεσµα της αναµεταξυ΄ των υπηρεσιω
δια΄ταξης, υπολογι΄ζεται ο΄τι θα προκυ΄ψουν 570 επιπλε΄ον θε΄σεις κατα΄ το 2005 για την εφαρµογη΄ των πρωτοβουλιω΄ν προτεραιο΄τητας·
37. σκοπευ΄ει να αξιολογη΄σει το αι΄τηµα της Επιτροπη΄ς επι΄ τη βα΄σει διαφο΄ρων κριτηρι΄ων, ο΄πως η διαθεσιµο΄τητα
΄ ν οργα΄νων, η γεωγραφικη΄ ισορροπι΄α των
υποψηφι΄ων για προ΄σληψη, η ικανο΄τητα απορρο΄φησης των θεσµικω
΄ ν προτεραιοτη΄των του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, η
θε΄σεων, η ποσοτικη΄ και ποιοτικη΄ εφαρµογη΄ των πολιτικω
΄ τες και, επι΄σης, στο γενικο΄τερο πλαι΄σιο της κατηγορι΄ας 5·
διαδικασι΄α ανα΄θεσης ΄εργων σε ιδιω
38. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβλε΄ψει, στο πλαι΄σιο του προσχεδι΄ου προϋπολογισµου΄, ΄εναν µεσοπρο΄θεσµο
΄ ν, των εκτελεστικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν, των ρυθµιστικω΄ν υπηρεσιω
΄ ν, των
προγραµµατισµο΄ των αποκεντρωµε΄νων οργανισµω
΄ ν προοπτικω΄ν, ειδικο΄τερα δε
Εξωτερικω΄ν Γραφει΄ων, τις επιπτω΄σεις στις αντι΄στοιχες κατηγορι΄ες των δηµοσιονοµικω
στις κατηγορι΄ες 3 και 5, τις συνε΄πειες και τη χρη΄ση των αποδεσµευο΄µενων πο΄ρων για την Επιτροπη΄· υπενθυµι΄ζει
΄ στε η περι΄ προϋπολογισµου΄ πολιτικη΄ που ακολουθει΄ται
τη δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς να ενεργει΄ κατα΄ τρο΄πον ω
΄εναντι των εξαρτηµε΄νων υπηρεσιω
΄ ν να υπακου΄ει σε αυστηρη΄ προσε΄γγιση και να εξακολουθει΄ να υπο΄κειται στον
΄ ν αρχω
΄ ν και τρης αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς·
δηµοκρατικο΄ ΄ελεγχο των πολιτικω
*
*

*

39. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στο
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο.

P5_TA(2004)0370

Κατα΄σταση προβλε΄ψεων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το 2005
΄ν
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2005 (2004/2007(BUD))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 272 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002
σχετικα΄ µε το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 6ης Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (2),
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της
14.6.2003, σ. 25).

30.4.2004

30.4.2004

EL
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# ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 26ης Φεβρουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τα
΄ ν του
Τµη΄µατα II, IV, V, VI, VII, VIII (Α) και VIII (B) και µε το προσχε΄διο προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (Τµη΄µα I) για τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄ 2005 (1),
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α προς το Προεδρει΄ο ο΄σον αφορα΄ το προσχε΄διο προβλε΄ ν για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2005,
ποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
΄ ν που κατη΄ρτισε το
# ΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 29 Μαρτι΄ου 2004 προσωρινο΄ προσχε΄διο εσο΄δων και δαπανω
Προεδρει΄ο συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 22, παρα΄γραφος 6, και το α΄ρθρο 183 του κανονισµου΄ του,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 183 του Κανονισµου΄,
΄ ν (Α5-0236/2004),
# ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
΄ τατο΄ ο΄ριο στην κατηγορι΄α 5 (διοικητικε΄ς δαπα΄νες) ορι΄σθηκε ως αποτε΄λεσµα
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ανω
΄ για τον προϋπολογισµο΄ 2005 (2)· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι
της τεχνικη΄ς προσαρµογη΄ς σε 6 185 εκατ. ευρω
΄ τατου ορι΄ου των δηµοσιοαυτη΄ η τεχνικη΄ προσαρµογη΄ αντιπροσωπευ΄ει µει΄ωση κατα΄ 94 εκατ. ευρω΄ του ανω
΄ ν προοπτικω΄ν της κατηγορι΄ας 5 για το 2005 σε τιµε΄ς 2005,
νοµικω
Β.

΄ ν του προσωπιλαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η απλη΄ παρεκβολη΄ της τεχνικη΄ς προσαρµογη΄ς, η εξε΄λιξη των µισθω
΄ ν οργα΄νων σε συνδυακου΄ και οι ενηµερωµε΄νες εκτιµη΄σεις των επιπτω΄σεων της µεταρρυ΄θµισης των θεσµικω
σµο΄ µε τον οικονοµικο΄ προγραµµατισµο΄ ο΄πως καταρτι΄σθηκε απο΄ την τρι΄τη ΄εκθεση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α
΄ για το 2005.
΄ ριο περι΄που 145 εκατ. ευρω
τον Ιου΄λιο 2003 οδη΄γησε σε αρνητικο΄ περιθω

Γ.

΄ ν Γραµµατε΄ων για την εξε΄λιξη
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προ΄σφατη ενηµε΄ρωση της τρι΄της ΄εκθεσης των Γενικω
΄ ν δαπατης κατηγορι΄ας 5 προβλε΄πει αρνητικο΄ περιθω΄ριο 45 εκατ. ευρω΄ στα αναθεωρηµε΄να σχε΄δια διοικητικω
΄ συ΄µφωνα µε τις εκτιµη΄σεις του Ιουλι΄ου
νω΄ν για το 2005 αντι΄ του θετικου΄ περιθωρι΄ου των 28,5 εκατ. ευρω
2003,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το 2005 ει΄ναι το πρω΄το πλη΄ρες ΄ετος της διευρυµε΄νης Ένωσης και η ΄εκτη κοινοβουλευτικη΄ περι΄οδος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι προβλε΄ψεις για το 2005 βασι΄ζονται στις ακο΄λουθες βασικε΄ς παραµε΄τρους: 12
΄ ν για τη διευ΄ρυνση µε εννε΄α νε΄ες γλω
΄ σσες, 44 εβδοµα΄δες εργασι΄ας εκ των οποι΄ων 3
πλη΄ρεις µη΄νες δαπανω
΄ δεκα τακτικε΄ς περι΄οδοι συνο΄δων και ΄εξι συµπληρωµατικε΄ς περι΄οδοι
εβδοµα΄δες πριν και µετα΄ τις εκλογε΄ς, δω
΄ ν 2,7 % και κατ’ αποκοπη΄ µει΄ωση για θε΄σεις 7 %, και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
συνο΄δων, προσαρµογη΄ των µισθω
ο΄τι οι παρα΄µετροι θα επανεξετασθου΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια της πρω΄της ανα΄γνωσης του προϋπολογισµου΄ 2005
το φθινο΄πωρο,

Πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητες
1.
τονι΄ζει ο΄τι ΄εχει σηµασι΄α να ικανοποιηθου΄ν οι ανα΄γκες που συνδε΄ονται µε τη διευ΄ρυνση παρα΄ τις οικονοµικε΄ς
΄ ν που παρε΄χονται στα
πιε΄σεις που υφι΄σταται η κατηγορι΄α 5 το 2005 και να συνεχισθει΄ η βελτι΄ωση των υπηρεσιω
µε΄λη στο πλαι΄σιο της προσπα΄θειας «βελτι΄ωσης της απο΄δοσης»·
2.
επαναλαµβα΄νει ο΄τι ΄εχει σηµασι΄α να συνεχισθει΄ η εφαρµογη΄ χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης και δηµοσιονοµικη΄ς πειθαρχι΄ας και η µε΄ριµνα για την αξιοποι΄ηση των χρηµα΄των των Ευρωπαι΄ων φορολογουµε΄νων· υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι προβλε΄ψεις για τον προϋπολογισµο΄ 2005 λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις δηµοσιονοµικε΄ς πιε΄σεις και
αβεβαιο΄τητες, πρε΄πει να βασι΄ζονται σε λογικε΄ς υποθε΄σεις και πραγµατικε΄ς ανα΄γκες·
3.
τονι΄ζει την ανα΄γκη να συνεχισθει΄ η αναµο΄ρφωση της διοι΄κηση΄ς του µε την ορθολογικη΄ οργα΄νωση και τον
εκσυγχρονισµο΄ των µεθο΄δων εργασι΄ας και µε καλυ΄τερη χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και επικε΄ντρωση σε βασικε΄ς
δραστηριο΄τητες·
Γενικο΄ πλαι΄σιο
4. ΄εχει επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι η διοι΄κηση΄ του ΄ελαβε υπο΄ψη αρκετε΄ς υποθε΄σεις λο΄γω των αβεβαιοτη΄των
που συνδε΄ονται µε το προσχε΄διο κατα΄στασης προβλε΄ψεων για το 2005· επισηµαι΄νει ο΄τι οι παρα΄µετροι και οι
βασικε΄ς υποθε΄σεις πρε΄πει να επανεξετασθου΄ν κατα΄ την πρω΄τη ανα΄γνωση του προϋπολογισµου΄ 2005 µε γνω΄µονα
τις πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητες·
(1) P5_TA(2004)0118.
΄ ν του προσωπικου΄ στο συνταξιοδοτικο΄ καθεστω
΄ ς (175 εκατ. ευρω
΄ σε τιµε΄ς 2005).
(2) Καθαρο΄ς υπολογισµο΄ς των εισφορω
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΄ νει ο΄τι το προσχε΄διο κατα΄στασης προβλε΄ψεων ορι΄σθηκε στο 20 % της κατηγορι΄ας 5, το οποι΄ο
5.
σηµειω
αντιπροσωπευ΄ει αυ΄ξηση κατα΄ 3,3 % σε σχε΄ση µε τον προϋπολογισµο΄ του 2004· επιφυλα΄σσεται να λα΄βει τελικη΄
απο΄φαση για το συνολικο΄ επι΄πεδο του τµη΄µατος Ι ΄εως την πρω΄τη ανα΄γνωση το φθινο΄πωρο·
΄ που αντιστοιχει΄ στο 20 % της κατηγορι΄ας 5, 1 007,6
6.
επισηµαι΄νει ο΄τι απο΄ το ποσο΄ των 1 272 εκατ. ευρω
εκατ. ευρω΄ προβλε΄πονται για τις συνη΄θεις επιχειρησιακε΄ς δαπα΄νες και 173,4 εκατ. ευρω΄ για τις ανα΄γκες που
συνδε΄ονται µε τη διευ΄ρυνση·
7.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι προκαταβολε΄ς κεφαλαι΄ων και η εσπευσµε΄νη εξο΄φληση κτιρι΄ων οδη΄γησαν σε µει΄ζονα
΄ σεων στον προϋεξοικονο΄µηση χρηµα΄των τα τελευται΄α χρο΄νια· ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι µε΄ρος των διαθε΄σιµων πιστω
πολογισµο΄ θα µπορου΄σε να χρησιµοποιηθει΄ για προπληρωµε΄ς για τα κτι΄ρια D4 και D5· θεωρει΄ πα΄ντως ο΄τι το
τελικο΄ ποσο΄ της προπληρωµη΄ς µπορει΄ να καθορισθει΄ µο΄νον το φθινο΄πωρο στο πλαι΄σιο της συνολικη΄ς κατα΄στασης
του τµη΄µατος Ι και της κατηγορι΄ας 5·
΄νες σχετικε΄ς µε τους βουλευτε΄ς και τις πολιτικε΄ς οµα
΄δες
∆απα
΄ νει ο΄τι δεν προβλε΄πονται πιστω
΄ σεις, ου΄τε στη θε΄ση ου΄τε στο αποθεµατικο΄, για το καθεστω
΄ ς των
8.
σηµειω
΄ ς των βουλευτω΄ν») παραµε΄νει η εγγραφη΄
βουλευτω΄ν αλλα΄ ο΄τι στο κεφα΄λαιο 102 («Αποθεµατικο΄ για το καθεστω
προς υπο΄µνηση (p.m.)·
΄ ν· θεωρει΄
9.
επαναλαµβα΄νει ο΄τι υποστηρι΄ζει την ΄εγκριση κανονισµου΄ υπηρεσιακη΄ς καταστα΄σεως των βουλευτω
ο΄τι πρε΄πει να επανεξετασθου΄ν οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στον νε΄ο κανονισµο΄ υπηρεσιακη΄ς κατα΄στασης των
υπαλλη΄λων ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα οι βοηθοι΄ να ορι΄ζονται ως επι΄ συµβα΄σει υπα΄λληλοι·
10.

ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι πρε΄πει να αξιολογηθει΄ το επι΄πεδο της αποζηµι΄ωσης γραµµατει΄ας (α΄ρθρο 391)·

΄ν
Πολυγλωσσι΄α και επικουρι΄α των βουλευτω
΄ δικα συµπεριφορα΄ς
11. ζητει΄ απο΄ τη διοι΄κηση΄ του να αναλυ΄σει τις δηµοσιονοµικε΄ς επιπτω΄σεις του νε΄ου κω
ο΄σον αφορα΄ την ελεγχο΄µενη πολυγλωσσι΄α και καλει΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει ΄εκθεση για το θε΄µα
αυτο΄ ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004·
12. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την εξοικονο΄µηση χρηµα΄των που προβλε΄πεται να προε΄λθει απο΄ τους
΄ ν πρακτικω
΄ ν των συνο΄δων της
νε΄ους ο΄ρους των συµβα΄σεων για την ανα΄θεση της µετα΄φρασης των αναλυτικω
ολοµε΄λειας σε εξωτερικου΄ς συνεργα΄τες· θεωρει΄, ωστο΄σο, ο΄τι θα πρε΄πει επι΄σης να εξεταστου΄ν εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις
΄ σσες, π.χ. η δυνατο΄τητα
αντι΄ να εξακολουθη΄σουν να µεταφρα΄ζονται ο΄λα τα πλη΄ρη πρακτικα΄ (CRE) σε ο΄λες τις γλω
µετα΄φρασης κατ’ αι΄τηση· καλει΄ το Προεδρει΄ο, σε συνε΄χεια της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ του 2004, να
΄ ν ΄εως την
υποβα΄λει ΄εκθεση σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ για τη µετα΄φραση των πλη΄ρων πρακτικω
1η Σεπτεµβρι΄ου 2004·
13. καλει΄ το Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υποβα΄λει ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004 ενηµερωµε΄νη ΄εκθεση σχετικα΄ µε το
΄ ν διερµηνε΄ων, τη χρη΄ση εξωτερικω΄ν διερµηνε΄ων και τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α στο
φο΄ρτο εργασι΄ας των εσωτερικω
συγκεκριµε΄νο τοµε΄α, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η βε΄λτιστη χρη΄ση των πο΄ρων·
΄ ν που συµµετε΄χουν στο προ΄τυπο σχε΄διο,
14. θεωρει΄ ο΄τι, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την τελικη΄ ΄εκθεση των επιτροπω
πρε΄πει να εφαρµοσθου΄ν σαφη΄ και αντικειµενικα΄ κριτη΄ρια ο΄σον αφορα΄ το µελλοντικο΄ καταλογισµο΄ των προϋπο΄ ν για εµπειρογνω
΄ µονες στις κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς· ΄εχει σοβαρε΄ς επιφυλα΄ξεις σχετικα΄ µε τη γενι΄λογισµω
κευση του καταλογισµου΄ κατα αποκοπη΄ν ποσου΄ σε ο΄λες τις επιτροπε΄ς·
΄µατα για προσωπικο΄ σχετικα
΄ µε τη διευ
΄ρυνση
Αιτη
΄ ν σε σχε΄ση µε τη διευ΄ρυνση καλυ΄φθηκε στους
15. επισηµαι΄νει ο΄τι το κυ΄ριο µε΄ρος των επιπρο΄σθετων αναγκω
προϋπολογισµου΄ς 2002-2004· επαναλαµβα΄νει ο΄τι οι εναποµε΄νουσες απαιτη΄σεις σε προσωπικο΄ σε σχε΄ση µε τη
διευ΄ρυνση πρε΄πει να βασισθου΄ν σε πραγµατικε΄ς ανα΄γκες και ρεαλιστικε΄ς εκτιµη΄σεις προσλη΄ψεων· υπενθυµι΄ζει ο΄τι,
µε γνω΄µονα τις προ΄σφατες εµπειρι΄ες, αρκετοι΄ παρα΄γοντες και αβεβαιο΄τητες επηρεα΄ζουν τις προβλε΄ψεις ο΄σον
αφορα΄ τις προσλη΄ψεις ο΄πως οι καθυστερη΄σεις στις διαδικασι΄ες προ΄σληψης και προβλη΄µατα στην εξευ΄ρεση ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν προσωπικου΄·
΄ νει ο΄τι η δηµιουργι΄α στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α 140 νε΄ων θε΄σεων σε σχε΄ση µε τη διευ΄ρυνση, για τις
16. σηµειω
΄ σεις θα εγγραφου΄ν στον προϋπολογισµο΄ κατα΄ την πρω΄τη ανα΄γνωση, προτει΄νεται µε σκοπο΄
οποι΄ες οι σχετικε΄ς πιστω
να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι επικει΄µενες πληροφορι΄ες για τις δυνατο΄τητες προ΄σληψης· επιφυλα΄σσεται να λα΄βει την
΄ τη ανα΄γνωση του προϋπολογισµου΄ 2005·
τελικη΄ του απο΄φαση ΄εως την πρω
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17. λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση την προ΄ταση για τη δηµιουργι΄α οκτω΄ νε΄ων, µη σχετιζο΄µενων µε τη διευ΄ρυνση,
θε΄σεων ΄εκτακτων υπαλλη΄λων και 38 νε΄ων, σχετιζο΄µενων µε τη διευ΄ρυνση, θε΄σεων ΄εκτακτων υπαλλη΄λων στις
πολιτικε΄ς οµα΄δες· εγκρι΄νει τις θε΄σεις αυτε΄ς καθω΄ς και τις συνακο΄λουθες δηµοσιονοµικε΄ς πιστω΄σεις·
18. υπενθυµι΄ζει ο΄τι εα΄ν επιτευχθει΄ συµφωνι΄α για την επανε΄νωση της Κυ΄πρου, θα πρε΄πει να εκτιµηθει΄ η ανα΄γκη
για νε΄ες θε΄σεις·
΄ προσωπικου
΄ και α
΄λλες ανα
΄ γκες σε προσωπικο΄ που δεν ΄εχουν σχε΄ση µε τη διευ
΄ρυνση
Πολιτικη
19. θεωρει΄ ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ προαγωγη΄ς και προγραµµατισµου΄ της σταδιοδροµι΄ας του προσωπικου΄ πρε΄πει να
΄ στε να καθι΄σταται δυνατο΄ς ο δηµοσιονοµικο΄ς προγραµµατισµο΄ς µε ταυτο΄χρονο σεβαεφαρµοσθει΄ κατα΄ τρο΄πον ω
σµο΄ των θεµιτω΄ν δικαιωµα΄των του προσωπικου΄ και των δικαιωµα΄των του για ΄σες
ι
ευκαιρι΄ες· ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι
η διοι΄κηση πρε΄πει να δηµιουργη΄σει µια πολιτικη΄ προαγωγω΄ν δυνα΄µει του νε΄ου κανονισµου΄ υπηρεσιακη΄ς κατα΄στασης των υπαλλη΄λων· καλει΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει ΄εκθεση πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004 για
΄ ν βα΄σει του νε΄ου κανονισµου΄ υπηρεσιακη΄ς
τον ενδια΄µεσο δηµοσιονοµικο΄ αντι΄κτυπο της δια΄ρθρωσης των αποδοχω
κατα΄στασης των υπαλλη΄λων·
20. επαναλαµβα΄νει τις προτεραιο΄τητες του Κοινοβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη διασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς των
΄ ν της ισο΄τητας ευκαιριω
΄ ν (ιδιαι΄τερα σε σχε΄ση µε την φυλετικη΄ καταγωγη΄, το φυ΄λο και την αναπηρι΄α) στο
αρχω
΄ ν προαγωγη΄ς και προ΄σληψης·
πλαι΄σιο ο΄λων των διαδικασιω
΄ νει ο΄τι θα υποβληθου΄ν πιθανε΄ς προτα΄σεις για αναβαθµι΄σεις κατα΄ την πρω΄τη ανα΄γνωση για να
21. σηµειω
ληφθει΄ υπο΄ψη ο νε΄ος κανονισµο΄ς υπηρεσιακη΄ς κατα΄στασης των υπαλλη΄λων·
22.

ζητει΄ απο΄ τη διοι΄κηση΄ του να συνεχι΄σει να χρησιµοποιει΄ ο΄λες τις διαθε΄σιµες δυνατο΄τητες για αναδια΄ταξη·

΄ νει ο΄τι το Προεδρει΄ο ζητει΄ για ανα΄γκες που δεν σχετι΄ζονται µε τη διευ΄ρυνση τη δηµιουργι΄α 24
23. σηµειω
΄ ς και τη
νε΄ων θε΄σεων µονι΄µων υπαλλη΄λων και την παρα΄ταση των συµβα΄σεων δε΄κα εκτα΄κτων υπαλλη΄λων, καθω
δηµιουργι΄α µιας θε΄σης διευθυντη΄ (A*14/15) στη Γ∆ Προσωπικου΄· εγκρι΄νει τις θε΄σεις αυτε΄ς, αλλα΄ εγγρα΄φει στο
αποθεµατικο΄ επτα΄ θε΄σεις AST που προβλε΄πονται για τη λειτουργι΄α ενο΄ς «Κε΄ντρου διαχει΄ρισης κρι΄σεων» σε εικοσιτετρα΄ωρη βα΄ση και για την εποπτει΄α του εξωτερικου΄ προσωπικου΄, εν αναµονη΄ της ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τις
προσλη΄ψεις για την πλη΄ρωση των θε΄σεων που ει΄ναι αυτη΄ τη στιγµη΄ κενε΄ς στην υπηρεσι΄α ασφαλει΄ας·
∆ιοργανικη΄ συνεργασι΄α
24. επαναλαµβα΄νει ο΄τι υποστηρι΄ζει την ανα΄πτυξη της διοργανικη΄ς συνεργασι΄ας µε σκοπο΄ να βελτιωθει΄ η χρη΄ση
των πο΄ρων και να εξοικονοµηθου΄ν χρη΄µατα απο΄ τις συµβα΄σεις· ζητει΄ απο΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει
΄εκθεση για το θε΄µα αυτο΄ ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004·
΄ ενηµε΄ρωσης
Πολιτικη
25. επαναλαµβα΄νει ο΄τι υποστηρι΄ζει την ιστοθε΄ση «Europarl» στο ∆ιαδι΄κτυο· θεωρει΄ ο΄τι το Νοµοθετικο΄ Παρατηρητη΄ριο πρε΄πει να εφοδιασθει΄ µε επαρκη΄ µε΄σα για να συνεχι΄σει την εργασι΄α του·
΄
Πληροφορικη
΄ σει τις υπηρεσι΄ες που προσφε΄ρει η ∆ιευ΄θυνση Τεχνολογι΄ας της Πληροφορι΄ας
26. καλει΄ τη διοι΄κηση να βελτιω
στους βουλευτε΄ς και το προσωπικο΄· ζητει΄ βελτι΄ωση των µε΄τρων καταπολε΄µησης της αποστολη΄ς ανεπιθυ΄µητων
΄ ν µηνυµα΄των (spam) και εφαρµογη΄ αυστηρο΄τερων κανο΄νων ο΄σον αφορα΄ την αποστολη΄ ηλεκτρονικω
΄ν
ηλεκτρονικω
µηνυµα΄των εντο΄ς του οργα΄νου σε ο΄λη την περιοχη΄ δικτυ΄ου του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου· καλει΄ τον Γενικο΄
Γραµµατε΄α να υποβα΄λει ΄εκθεση ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις δαπα΄νες
στην πληροφορικη΄·
΄ λεια
Ασφα
27. ζητει΄ απο΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει ΄εκθεση ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που
ελη΄φθησαν ως συνε΄χεια της απο΄φασης του Προεδρει΄ου της 25ης Φεβρουαρι΄ου 2004·

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ φορα
∆ια
28. καλει΄ τη ∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων να λα΄βει υπο΄ψη τις δηµοσιονοµικε΄ς επιπτω΄σεις και τη γνω΄µη της
΄ ν προτου΄ λα΄βει απο΄φαση για το ετη΄σιο προ΄γραµµα εργασι΄ας των διακοινοβουλευτικω
΄ν
Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
΄ ν και των αντιπροσωπειω
΄ ν στις µικτε΄ς κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς και να τηρη΄σει τα δηµοσιονοµικα΄
αντιπροσωπειω
µε΄σα που προβλε΄πονται για το σκοπο΄ αυτο΄· επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση του συ΄µφωνα µε την οποι΄α η συ΄σταση ad
΄ ν πρε΄πει να επιτρε΄πεται µο΄νον σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις οι οποι΄ες δεν η΄ταν δυνατο΄ν να ει΄χαν
hoc αντιπροσωπειω
προβλεφθει΄ την εποχη΄ που καταρτιζο΄ταν το ετη΄σιο προ΄γραµµα εργασι΄ας· θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να συσταθει΄ ετη΄σιο
χρηµατοδοτικο΄ κονδυ΄λιο αναφορα΄ς για ad hoc αντιπροσωπει΄ες·
29. ζητει΄ απο΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει ΄εκθεση ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004 για την προ΄οδο της
µελε΄της ο΄σον αφορα΄ το συ΄στηµα οικολογικη΄ς διαχει΄ρισης και ελε΄γχου (EMAS)·
30. λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση την απο΄φαση του ∆ιαµεσολαβητη΄ για το κα΄πνισµα στα κτι΄ρια του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου· ζητει΄ απο΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει νε΄α µε΄τρα για τη συµµο΄ρφωση προς τις παρατηρη΄σεις τις οποι΄ες διατυ΄πωσε ο ∆ιαµεσολαβητη΄ς, π.χ. να ληφθει΄ µε΄ριµνα ως προς τη΄ρηση της απαγο΄ρευσης του
καπνι΄σµατος στις αντι΄στοιχες περιοχε΄ς·
31. επαναλαµβα΄νει για α΄λλη µι΄α φορα΄ το αι΄τηµα΄ του να εισαχθου΄ν εκ νε΄ου περιορισµοι΄ στην ει΄σοδο στα
εστιατο΄ρια΄ του ω΄στε να εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι βουλευτε΄ς και το προσωπικο΄ να µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄ν τα κτι΄ρια
΄ ρους χωρι΄ς α΄σκοπη απω
΄ λεια χρο΄νου και υπο΄ τις κατα΄λληλες συνθη΄κες· ζητει΄ απο΄ τον Γενικο΄ Γραµµακαι τους χω
τε΄α να προτει΄νει τα δε΄οντα µε΄τρα·
΄ νει ο΄τι το Προεδρει΄ο προτει΄νει να συνεχισθει΄ το πειραµατικο΄ σχε΄διο για την χρη΄ση των ταξι΄· υπεν32. σηµειω
θυµι΄ζει τις συζητη΄σεις στο πλαι΄σιο του προϋπολογισµου΄ 2004 και καλει΄ τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες να υποβα΄λουν
προ΄σθετες προτα΄σεις για την αναπροσαρµογη΄ της υπηρεσι΄ας επιση΄µων οχηµα΄των στις οποι΄ες να περιλαµβα΄νονται
δραστηριο΄τητες παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης της ποιο΄τητας απο΄ τους χρη΄στες της υπηρεσι΄ας σε συνε΄χεια
των συζητη΄σεων στο πλαι΄σιο του προϋπολογισµου΄ του 2004· θεωρει΄ ο΄τι το 20 % των πιστω΄σεων που προτει΄νονται για το 2005 πρε΄πει να εγγραφει΄ στο αποθεµατικο΄ εν αναµονη΄ της δηµοσι΄ευσης νε΄ας ΄εκθεσης ΄εως τον
Σεπτε΄µβριο του 2004·
΄ ν προς
33. καλει΄ τη διοι΄κηση΄ του να ενθαρρυ΄νει τη χρη΄ση των δηµοσι΄ων µε΄σων µεταφορα΄ς και α΄λλων φιλικω
΄ ν µε΄σων ΄εχοντας υπο΄ψη την αυ΄ξηση του αριθµου΄ των βουλευτω΄ν και του προσωπικου΄
το περιβα΄λλον µεταφορικω
΄ ν καινοτο΄µες προτα΄µετα΄ τη διευ΄ρυνση· καλει΄ τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α να υποβα΄λει στην Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
σεις σχετικα΄ µε παροχη΄ κινη΄τρων για τη χρη΄ση των δηµοσι΄ων µε΄σων µεταφορα΄ς παρα΄λληλα µε τις πιθανε΄ς δηµο΄ ν δικυ΄κλων που εγκρι΄θηκε
σιονοµικε΄ς επιπτω΄σεις τους και να υποβα΄λει ΄εκθεση για την εισαγωγη΄ των υπηρεσιακω
στον προϋπολογισµο΄ 2004·
34. τονι΄ζει ο΄τι οι επιχορηγη΄σεις που προβλε΄πονται στον προϋπολογισµο΄ του Κοινοβουλι΄ου για τον Συ΄νδεσµο
Τε΄ως Βουλευτω΄ν (θε΄ση 3600) και τον Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβουλευτικο΄ Συ΄νδεσµο (θε΄ση 3601) πρε΄πει να συµβιβα΄ζονται µε τις διατα΄ξεις του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄· θεωρει΄ ο΄τι προϋπο΄θεση για την χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη
΄ ν πληροφοριω
΄ ν σχετικα΄ µε τις σχεδιαζο΄µενες δραστηριο΄τητες· αποφασι΄ζει,
πρε΄πει να ει΄ναι η υποβολη΄ λεπτοµερω
στο παρο΄ν στα΄διο, να εγγρα΄ψει στο αποθεµατικο΄ ποσο΄ν 100 000 ευρω΄ στη θε΄ση 3600 («∆απα΄νες για συνεδρια΄΄ ν») εν αναµονη΄ της υποβολη΄ς των ακολου΄θων εγγρα΄φων:
σεις και α΄λλες δραστηριο΄τητες των τε΄ως βουλευτω
προ΄γραµµα των προγραµµατισµε΄νων δραστηριοτη΄των και χρηµατοδοτικο΄ς προγραµµατισµο΄ς για το οικονοµικο΄
΄ετος 2005, απο΄δειξη της καταβολη΄ς του συνδροµητικου΄ τε΄λους κατα΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004, καθω΄ς και
ισολογισµο΄ς και ετη΄σια ΄εκθεση για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003·
35. ει΄ναι αποφασισµε΄νο, ως η κινητη΄ρια δυ΄ναµη στην πρωτοβουλι΄α συ΄στασης Κοινοβουλευτικη΄ς Συνε΄λευσης
ΠΟΕ, να διασφαλι΄σει ο΄τι θα διατεθου΄ν επαρκει΄ς πιστω΄σεις για την δε΄ουσα συµµετοχη΄, µε την απαραι΄τητη υπο΄ ν του σε ο΄λες τις συνεδρια΄σεις της συνε΄λευσης αυτη΄ς, αλλα΄ και στις συνεδρια΄σεις για
δοµη΄, των αντιπροσωπειω
την προετοιµασι΄α της συ΄σταση΄ς της·
36. εξουσιοδοτει΄ την ΄εγκριση των τροπολογιω΄ν που προτα΄θηκαν στο Παρα΄ρτηµα V της ΄εκθεσης για το προ΄ ν 2005 ο΄σον αφορα΄ την ονοµατολογι΄α του Τµη΄µατος I·
σχε΄διο προβλεποµε΄νων εσο΄δων και δαπανω
΄ τη ανα΄γνωση του Κοινο37. επιφυλα΄σσεται να λα΄βει θε΄ση για το συνολικο΄ ποσο΄ του Τµη΄µατος Ι ΄εως την πρω
βουλι΄ου·
*
*
38.

*

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.
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P5_TA(2004)0371

Έκθεση δραστηριοτη΄των της ΕΤΕπ για το 2002
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ΄εκθεση δραστηριοτη΄των για το ΄ετος 2002 της
Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (2004/2012(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 266 και 267 της Συνθη΄κης ΕΚ, περι΄ συ΄στασης της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄΄ ς και το καταστατικο΄ της Τρα΄πεζας, που προσαρτα΄ται ως πρωτο΄κολλο στη Συνθη΄κη,
σεων (ΕΤΕπ), καθω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση της ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων της 15ης Μαι΅ου 1996 για τη διεξαγωγη΄ ετη΄σιου διαλο΄γου, στο πλαι΄σιο της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς, σχετικα΄ µε τις προτεραιο΄τητες δανειοδο΄τησης, την ετη΄σια ΄εκθεση και τους προσανατολισµου΄ς της ΕΤΕπ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις ετη΄σιες εκθε΄σεις 2002 (χρηµατοδοτη΄σεων, δραστηριοτη΄των, σχεδι΄ων και στατιστικω΄ν) του
΄ ς και την ετη΄σια ΄εκθεση του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Επενδυ΄σεων· το Σχε΄διο ∆ραστηριοτη΄των
οµι΄λου ΕΤΕπ, καθω
2003-2005· την ετη΄σια ΄εκθεση 2002 της Ελεγκτικη΄ς Επιτροπη΄ς και την απα΄ντηση της ∆ιευθυ΄νουσας Επιτροπη΄ς· και τη συζη΄τηση µε τον προ΄εδρο της ΕΤΕπ, που διεξη΄χθη στην Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς στις 16 Ιουνι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις παρατηρη΄σεις του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για το 2002· τη συµφωνι΄α συνεργασι΄ας Επιτροπη΄ς-ΕΤΕπ, που συνη΄φθη τον Ιανουα΄ριο του 2000· την απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου
΄ ν Κοινοτη΄των της 10ης Ιουλι΄ου 2003 στην υπο΄θεση C-15/00, σχετικα΄ µε την παροχη΄ πλητων Ευρωπαϊκω
ροφοριω΄ν στην OLAF,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβο΄νας, της 23ης και 24ης Μαρ΄ ς και του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Γκε΄τεµποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνι΄ου 2001,
τι΄ου 2000, καθω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002, για την ετη΄σια ΄εκθεση 2001 της Ευρωπαϊκη΄ς
Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0258/2004),
΄ ντας ο΄τι ο ο΄µιλος ΕΤΕπ ει΄ναι δηµο΄σια, υπο΄ πολιτικη΄ καθοδη΄γηση, τρα΄πεζα που συστα΄θηκε στο πλαι΄σιο
Α. εκτιµω
της Συνθη΄κης ΕΕ µε σκοπο΄ να αποτελε΄σει το κυ΄ριο χρηµατοδοτικο΄ ο΄ργανο΄ της για την επι΄τευξη των στο΄χων
της ΕΕ (α΄ρθρο 267 της Συνθη΄κης),
Β.

΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ ει΄ναι υπο΄λογη απε΄ναντι στους πολι΄τες διο΄τι ανε΄λαβε την δε΄σµευση να τηρει΄ τους
εκτιµω
΄ δικες διαφα΄νειας και χρηστη΄ς εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης,
κω

Γ.

΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ διαχειρι΄ζεται τους ιδι΄ους πο΄ρους της και τα κεφα΄λαια που της ανατι΄θενται για ειδικο΄
εκτιµω
σκοπο΄ απο΄ την ΕΕ,

∆.

΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ ασκει΄ τις δραστηριο΄τητε΄ς της µε βα΄ση τρεις α΄ξονες δραστηριο΄τητας: α) χορη΄γηση
εκτιµω
΄ ν δανει΄ων και διαρθρωµε΄νες δραστηριο΄τητες, β) παροχη΄ εγγυη΄σεων και γ) δια΄θεση
ατοµικω΄ν και συνολικω
΄ ν κεφαλαι΄ων και Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Επενδυ΄σεων (ΕΤΑΕ),
επιχειρηµατικω

Ε.

΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ οφει΄λει να υπο΄κειται, κατα΄ την α΄σκηση των δραστηριοτη΄των της, στον δηµοκρατικο΄
εκτιµω
΄ελεγχο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τον γενικο΄ προσανατολισµο΄ των δραστηριοτη΄των της
΄ νει οδηγι΄ες σχετικα΄ µε
ΕΤΕπ, αλλα΄, συ΄µφωνα µε το Καταστατικο΄ της, «το Συµβου΄λιο των ∆ιοικητω΄ν διατυπω
την πιστωτικη΄ πολιτικη΄ της Τρα΄πεζας» (α΄ρθρο 9.2) και «το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο ΄εχει αποκλειστικη΄ αρµοδιο΄τητα να αποφασι΄ζει για την παροχη΄ πιστω΄σεων και εγγυη΄σεων» (α΄ρθρο 11), ενω΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο δεν ΄εχει ου΄τε την αρµοδιο΄τητα ου΄τε την δικαιοδοσι΄α για να ασκη΄σει δηµοσιονοµικο΄ ΄ελεγχο η΄ για να
εγκρι΄νει τους ετη΄σιους ισολογισµου΄ς της ΕΤΕπ,

(1) ΕΕ C 25 E της 29.1.2004, σ. 390.
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C 104 E/1020

EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΕΤΕπ συνεργα΄στηκε πλη΄ρως µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο κατα΄ την εκπο΄νηση και
συζη΄τηση του ψηφι΄σµατος της 15ης Φεβρουαρι΄ου 2001 σχετικα΄ µε τη δρα΄ση που ΄εχει αναληφθει΄ στην
Ετη΄σια Έκθεση της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (1), το ψη΄φισµα΄ του της 5ης Φεβρουαρι΄ου 2002 σχετικα΄ µε την Ετη΄σια Έκθεση της ΕΤΕπ για το 2002 (2), και το προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002 σχετικα΄ µε την Ετη΄σια Έκθεση της ΕΤΕπ για το 2001· εκτιµω΄ντας ο΄τι ΄εδωσε συνε΄χεια στις
συστα΄σεις που αφορου΄ν τη διαφα΄νεια και την καλη΄ διακυβε΄ρνηση,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΕΤΕπ, ο΄πως και ο΄λα τα ο΄ργανα και οι ευρωπαϊκε΄ς υπηρεσι΄ες, πρε΄πει να αποτελου΄ν
υπο΄δειγµα διαφα΄νειας, ακεραιο΄τητας και καλη΄ς διακυβε΄ρνησης,

Η. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι οι στο΄χοι αυτοι΄ πρε΄πει να αποτελε΄σουν το αντικει΄µενο µιας συζη΄τησης δηµο΄σιας, αντικειµενικη΄ς και αντιπαραθετικη΄ς,
΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ µπορει΄ να παι΄ξει καταλυτικο΄ ρο΄λο στην προσε΄λκυση χρηµατοδοτικω΄ν κεφαλαι΄ων για
Θ. εκτιµω
΄ σιµων και διατηρη΄σιεπενδυτικα΄ προγρα΄µµατα δεδοµε΄νης της εγνωσµε΄νης εµπειρι΄ας της στον εντοπισµο΄ βιω
µων απο΄ τεχνικη΄, οικονοµικη΄, δηµοσιονοµικη΄ και περιβαλλοντικη΄ α΄ποψη προγραµµα΄των,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι δραστηριο΄τητες της ΕΤΕπ δεν ει΄ναι συγκρι΄σιµες µε εκει΄νες οποιασδη΄ποτε α΄λλης
εµπορικη΄ς τρα΄πεζας δεδοµε΄νου ο΄τι η ΕΤΕπ χορηγει΄ δα΄νεια αποκλειστικα΄ για επενδυτικα΄ προγρα΄µµατα και ο΄χι
΄ ν αναγκω
΄ ν δηµο΄σιων η΄ ιδιωτικω
΄ ν εταιριω
΄ ν,
για την κα΄λυψη γενικω΄ν ταµειακω

΄ ντας ο΄τι η κυ΄ρια αποστολη΄ της ΕΤΕπ ει΄ναι η ενι΄σχυση των επενδυ΄σεων κεφαλαι΄ου που προα΄γουν την
ΙΑ. εκτιµω
΄ σιµη ανα΄πτυξη και την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ της ΕΕ, ενω΄ οι προτεραιο΄τητες της ΕΤΕπ, απο΄
βιω
κοινου΄ µε το ΕΤΑΕ, ει΄ναι η χρηµατοδο΄τηση των ΜΜΕ, η ΄ερευνα και ανα΄πτυξη, η προω΄θηση της κοινωνι΄ας
΄ ν, η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, η προω΄θηση της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης και οι επεντων πληροφοριω
δυ΄σεις σε ΄εργα υποδοµη΄ς στους τοµει΄ς της παιδει΄ας, της απασχο΄λησης, της υγει΄ας και της κοινωνικη΄ς
πολιτικη΄ς,
΄ ντας ο΄τι η σηµασι΄α του ρο΄λου της ΕΤΕπ αναγνωρι΄ζεται επι΄σης ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της πρωτοΙΒ. εκτιµω
βουλι΄ας για την ανα΄πτυξη στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος i2i αυτη΄ς για την στη΄ριξη της ατζε΄ντας της
Λισσαβο΄νας,
΄ ντας ο΄τι η ΕΤΕπ υπο΄κειται στον επι΄σηµο ΄ελεγχο της OLAF, ο΄πως και ο΄λα τα λοιπα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα,
ΙΓ. εκτιµω
συλλογικα΄ ο΄ργανα, υπηρεσι΄ες και οργανισµοι΄ της Κοινο΄τητας, ο΄πως επισηµαι΄νει το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊ΄ ν Κοινοτη΄των (υπο΄θεση C-15/00),
κω
1.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την ετη΄σια ΄εκθεση δραστηριοτη΄των της ΕΤΕπ και επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς
΄ τη φορα΄ η ΕΤΕπ διαβι΄βασε την ΄εκθεση της Ελεγκτικη΄ς του Επιτροπη΄ς και τη σχετικη΄ τεκµηρι΄ωση στο
ο΄τι για πρω
Κοινοβου΄λιο·
2.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη βελτι΄ωση της διαφα΄νειας της ενηµε΄ρωσης που η ΕΤΕπ διαθε΄τει στο
κοινο΄·
3.

συγχαι΄ρει θερµα΄ την ΕΤΕπ για την ευνοϊκη΄ αξιολο΄γηση της πιστοληπτικη΄ς ικανο΄τητα΄ς της·

4.
Αποφασι΄ζει να πραγµατοποιη΄σει δηµο΄σια ακρο΄αση το Φθινο΄πωρο 2004 σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες της
ΕΤΕπ και τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς πολιτικη΄ς, προκειµε΄νου να συνεχισθει΄ η ανοιχτη΄ συζη΄τηση για το θε΄µα
αυτο΄· επισηµαι΄νει ο΄τι ο Προ΄εδρος της ΕΤΕπ ΄εχει επιδει΄ξει το ενδιαφε΄ρον και τη διαθεσιµο΄τητα΄ του για την
πρωτοβουλι΄α αυτη΄·
΄ ς της ΕΤΕπ και ζητει΄ επ’ αυτου΄ απο΄ την ΕΤΕπ να υποβα΄λει προτα΄σεις οι
5.
αναγνωρι΄ζει το ειδικο΄ καθεστω
οποι΄ες συνα΄δουν το΄σο µε το σχε΄διο δρα΄σης της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τον εκσυγχρονισµο΄ του εταιρικου΄ δικαι΄ου
και την ενι΄σχυση της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης (COM(2003)284), ο΄σο και µε τα ψηφι΄σµατα του Κοινοβουλι΄ου
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και της εταιρικη΄ς διακυβε΄ρνησης·
σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο των χρηµατοπιστωτικω
6.
καλει΄ την ΕΤΕπ να παρακολουθει΄ καλυ΄τερα και να καθιστα΄ διαφανε΄στερο το ει΄δος και τον τελικο΄ προορισµο΄
΄ ν δανει΄ων που προορι΄ζονται για τη χρηµατοδο΄τηση των ΜΜΕ η΄ ΄εργων υποδοµη΄ς και
των χορηγουµε΄νων συνολικω
α΄λλων δηµοσι΄ων ΄εργων µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους εφο΄σον απο΄ τις αναλυθει΄σες πληροφορι΄ες µπορει΄ να εξαχθει΄
΄ ν δανει΄ων χρησιµοποιου΄νται για την χρηµατοδο΄τηση των ΜΜΕ·
ο΄τι το 45 % των συνολικω
7.
καλει΄ την ΕΤΕπ να εξασφαλι΄σει ο΄τι θα υπα΄ρχει επαρκε΄ς κεφα΄λαιο επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου για τις µικρε΄ς
και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις σε ο΄λους τους τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχουν προβλη΄µατα προσε΄λκυσης κεφαλαι΄ων απο΄
το χρηµατιστη΄ριο·
8.
υποστηρι΄ζει τις προσπα΄θειες της ΕΤΕπ να βελτιστοποιη΄σει το συντονισµο΄ της µε την Επιτροπη΄ και να τηρει΄
ενη΄µερο το Κοινοβου΄λιο ο΄σον αφορα΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α και τους πο΄ρους συνοχη΄ς της ΕΕ·
(1) ΕΕ C 276 της 1.10.2001, σ. 262.
(2) ΕΕ C 284 Ε της 21.11.2002, σ. 111.
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9.
επαναλαµβα΄νει ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να τεθει΄ η ΕΤΕπ υπο΄ προληπτικη΄ εποπτει΄α, ει΄τε απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κεν΄ µα το οποι΄ο ασχολει΄ται µε τραπεζικη΄ εποπτει΄α σε Ευρωπαϊκο΄ επι΄τρικη΄ Τρα΄πεζα ει΄τε απο΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο σω
πεδο· αναγνωρι΄ζει εκ νε΄ου ο΄τι πρε΄πει να διευθετει΄ται κα΄τι τε΄τοιο στην Συνθη΄κη· καλει΄ ως εκ του΄του την Επιτροπη΄
και τα κρα΄τη µε΄λη να καταθε΄σουν σχετικη΄ πρωτοβουλι΄α και ζητει΄ απο΄ την ΕΤΕπ να εξετα΄σει ενεργητικα΄ τις
υφιστα΄µενες δυνατο΄τητες και να υποβα΄λει σχετικη΄ ΄εκθεση στο Κοινοβου΄λιο·
10. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η ΕΤΕπ υιοθε΄τησε τον ορισµο΄ της µικροµεσαι΄ας επιχει΄ρησης της Επιτροπη΄ς και
υποστηρι΄ζει τις προσπα΄θειε΄ς της να τον εφαρµο΄σει στην πρα΄ξη·
11. απευθυ΄νει εκ νε΄ου ΄εντονη ΄εκκληση προς την ΕΤΕπ, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και την Επιτροπη΄ να επιφε΄ρουν
τροποποιη΄σεις στην τριµερη΄ συµφωνι΄α µετα΄ την εκπνοη΄ της στις 19 Μαρτι΄ου 2003, προκειµε΄νου να δοθει΄ στο
΄ ν πρα΄ξεων
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο η εντολη΄ να ασκει΄ ΄ελεγχο το΄σο επι΄ της παροχη΄ς εγγυη΄σεων ο΄σο και επι΄ των σχετικω
΄ σεις χορη΄γησης δανει΄ου απο΄ την ΕΤΕπ· εκτιµα΄ ο΄τι απαιτει΄ται περαιτε΄ρω µελε΄τη για τον τρο΄πο µε τον
στις περιπτω
οποι΄ο θα βελτιωθει΄ η εποπτει΄α της ΕΤΕπ, ει΄ναι δε της γνω΄µης ο΄τι απαιτει΄ται η συµµετοχη΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου σε αυτη΄ν· καλει΄ τους ενδιαφεροµε΄νους να τροποποιη΄σουν περαιτε΄ρω την τριµερη΄ συµφωνι΄α ου΄τως
΄ µατα µε εκει΄να που διαθε΄τει ο΄σον
ω΄στε να δοθου΄ν στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄σον αφορα΄ την ΕΤΕπ τα ΄δια
ι
δικαιω
αφορα΄ την ΕΚΤ, δηλαδη΄ το δικαι΄ωµα ελε΄γχου της επιχειρησιακη΄ς αποδοτικο΄τητας της διαχει΄ρισης της ΕΚΤ·
12. προτει΄νει στην ΕΤΕπ να δηµοσιευ΄ει σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα λεπτοµερη΄ αξιολο΄γηση των χρηµατοδοτικω΄ν δραστηριοτη΄των της, στην οποι΄α θα εµφανι΄ζονται χωριστα΄ οι α΄µεσες δραστηριο΄τητες και αυτε΄ς που δροµολογου΄νται µε΄σω τρι΄των (συνολικα΄ δα΄νεια, επιχειρηµατικα΄ κεφα΄λαια, ταµει΄α κ.λπ.), καθω΄ς και οι δραστηριο΄τητες
΄ γων·
στον τοµε΄α των παραγω
΄ σει το Κοινοβου΄λιο για τη συµµο΄ρφωση προς τις συστα΄σεις που περιλαµ13. ζητει΄ απο΄ την ΕΤΕπ να ενηµερω
΄ ς και προς τις συστα΄σεις που απευθυ΄νει η µονα΄δα
βα΄νονται στην ετη΄σια ΄εκθεση της Ελεγκτικη΄ς Επιτροπη΄ς, καθω
λειτουργικη΄ς αξιολο΄γησης στις τοµεακε΄ς εκθε΄σεις της·
14. προτει΄νει στην ΕΤΕπ να δηµοσιοποιει΄ επι΄σης στοιχει΄α για τυχο΄ν προγρα΄µµατα που απε΄τυχαν, προκειµε΄νου
να εξα΄γονται διδα΄γµατα απο΄ παρο΄µοιες αποτυχι΄ες·
15. αναγνωρι΄ζει τη δε΄σµευση που ανε΄λαβε η ΕΤΕπ να παρε΄χει προ΄σβαση σε ο΄λα τα στοιχει΄α που απαιτου΄νται
για την πραγµατοποι΄ηση των ελε΄γχων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου (συµπεριλαµβανοµε΄νων, εφο΄σον απαιτει΄ται, εµπι΄ ν πληροφοριω
΄ ν) καθω
΄ ς και για την α΄σκηση εποπτει΄ας εκ µε΄ρους του OLAF και
στευτικω΄ν η΄ ευαι΄σθητων εµπορικω
του ∆ικαστηρι΄ου·
16. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι τα στοιχει΄α που δηµοσιοποιει΄ η ΕΤΕπ στην ιστοθε΄ση της ει΄ναι διαθε΄σιµα µο΄νο
σε τρεις κοινοτικε΄ς γλω΄σσες, παροτρυ΄νει σχετικα΄ την ΕΤΕπ να δηµοσιοποιει΄ τα στοιχει΄α που διατι΄θενται στην
΄ σσες·
ιστοθε΄ση της σε περισσο΄τερες κοινοτικε΄ς γλω
17. παροτρυ΄νει το Σω΄µα που θα προκυ΄ψει απο΄ τις εκλογε΄ς να οργανω΄σει ακρο΄αση εµπειρογνωµο΄νων σχετικα΄
΄ σει συµπερα΄σµατα για τη διαδικασι΄α
µε τις ετη΄σιες εκθε΄σεις της ΕΤΕπ για το 2003 και το 2004 και να διατυπω
της Λισσαβο΄νας ο΄σον αφορα΄ τις πολιτικε΄ς της ΕΤΕπ·
18. ζητει΄ απο΄ την ΕΤΕπ να υποβα΄λει κα΄θε χρο΄νο στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο κοινο΄, απο΄ κοινου΄ µε
την ετη΄σια ΄εκθεση της, γραπτη΄ συ΄νοψη των µε΄τρων που ελη΄φθησαν ο΄σον αφορα΄ τα ζητη΄µατα που ει΄χαν τεθει΄
στην προηγου΄µενη ετη΄σια ΄εκθεση του Κοινοβουλι΄ου·
΄ς
19. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄, καθω
και στην ΕΤΕπ.

P5_TA(2004)0372

Eurostat
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την Eurostat
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
" ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση΄ του για την αξιολο΄γηση των δραστηριοτη΄των της Υπηρεσι΄ας για την Καταπολε΄µηση της Απα΄της (OLAF) (1) (ε΄κθεση Bösch) της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 2003, το ψη΄φισµα΄ του της 29ης Ιανουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που ΄ελαβε η Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τις παρατηρη΄σεις που περιε΄χονται στο
(1) Ρ5_ΤΑ(2003)0551.
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ψη΄φισµα που συνοδευ΄ει την απο΄φαση σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση απαλλαγη΄ς για την εκτε΄λεση του γενικου΄
΄ ς και το ψη΄φισµα για την
προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 (1), καθω
απαλλαγη΄ της Επιτροπη΄ς για το 2002 της 21ης Απριλι΄ου 2004 (2),
" ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση παρακολου΄θησης της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις απαλλαγε΄ς για το 2001
(COM(2003)651  C5-0536/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 276 της Συνθη΄κης ΕΚ,
" ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 147 του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄,
" ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στο ψη΄φισµα΄ του περι΄ απαλλαγη΄ς για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2001 στις 8 Απριλι΄ου
2003 (3) το Κοινοβου΄λιο ει΄χε προβα΄λει ορισµε΄νες ανησυχι΄ες σχετικα΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση στην
Eurostat
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, λο΄γω της επιµονη΄ς του Κοινοβουλι΄ου και µετα΄ τη δηµοσι΄ευση στον Τυ΄πο την
α΄νοιξη του 2003 διαφο΄ρων α΄ρθρων, η Επιτροπη΄ ξεκι΄νησε εσωτερικη΄ ΄ερευνα στην Eurostat, τα αποτελε΄σµατα
της οποι΄ας κοινοποιη΄θηκαν στο Κοινοβου΄λιο στις 8 Ιουλι΄ου παρα΄λληλα µε ορισµε΄να ΄εκτακτα µε΄τρα περιλαµ΄ τερων στελεχω
΄ ν εν αναµονη΄ περαιβανοµε΄νης της αναστολη΄ς συµβα΄σεων και της θε΄σης σε διαθεσιµο΄τητα ανω
τε΄ρω εξε΄τασης·

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι κινη΄θηκαν τρεις παρα΄λληλες ΄ερευνες απο΄ εσωτερικη΄ ειδικη΄ οµα΄δα της Επιτροπη΄ς,
απο΄ την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου και απο΄ την OLAF, τα πορι΄σµατα των οποι΄ων υποβλη΄θηκαν στο Κοινοβου΄λιο στα τε΄λη του Οκτωβρι΄ου 2003·

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο Προ΄εδρος Prodi ανη΄γγειλε σχε΄διο δρα΄σης στο Κοινοβου΄λιο τον ∆εκε΄µβριο 2003
στο πλαι΄σιο της ετη΄σιας συζη΄τησης για το νοµοθετικο΄ προ΄γραµµα της Επιτροπη΄ς το οποι΄ο παρουσια΄σθηκε
αναλυτικα΄ απο΄ τον Επι΄τροπο Solbes τον Φεβρουα΄ριο 2004·

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η OLAF ολοκλη΄ρωσε µε΄χρι ση΄µερα ορισµε΄νες ΄ερευνες σε ειδικε΄ς πτυχε΄ς της υπο΄θεσης Eurostat και διεβι΄βασε µερικου΄ς φακε΄λους σε εισαγγελει΄ς στο Λουξεµβου΄ργο και τη Γαλλι΄α ενω΄ αρκετα΄
θε΄µατα εξακολουθου΄ν να παραµε΄νουν υπο΄ εξε΄ταση·

1.
υπενθυµι΄ζει τα συµπερα΄σµατα και τις συστα΄σεις που περιε΄χονται στο ψη΄φισµα Casaca της 29ης Ιανουαρι΄ου
2004 που ασχολει΄ται κυρι΄ως µε την παρακολου΄θηση της υπο΄θεσης Eurostat και ιδιαι΄τερα σχετικα΄ µε τον θετικο΄
ρο΄λο εκει΄νων των καταγγελλο΄ντων παρατυπι΄ες, την υ΄παρξη εκθε΄σεων εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου που απα΄ν
ριθµου΄ν παρα΄τυπες δηµοσιονοµικε΄ς πρακτικε΄ς και την πενιχρη΄ κοινοποι΄ηση και επεξεργασι΄α των πληροφοριω
αυτω΄ν εντο΄ς των τµηµα΄των της Επιτροπη΄ς και µεταξυ΄ αυτω΄ν µε αποτε΄λεσµα το προ΄βληµα να µην αντιµετωπι΄ζεται
για αρκετα΄ χρο΄νια·
2.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την ανεπαρκη΄ απα΄ντηση που ΄εχει δοθει΄ µε΄χρι στιγµη΄ς στην προφορικη΄ ερω΄τηση
(Ο-0067/03) που υπεβλη΄θη πε΄ρυσι τον Οκτω΄βριο και στο ψη΄φισµα της 29ης Ιανουαρι΄ου 2004· ζητει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει πλη΄ρη και ολοκληρωµε΄νη γραπτη΄ αξιολο΄γηση ως τις 31 Ιουλι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τις
συνθη΄κες του σκανδα΄λου της Eurostat, συµπεριλαµβανοµε΄νων ο΄λων των εκθε΄σεων της OLAF, και ειδικο΄τερα να
΄ ς και τη µη ικανοποιητικη΄ ροη΄ πληροεξηγη΄σει τη βραδει΄α αντι΄δραση των Επιτρο΄πων στα ση΄µατα κινδυ΄νου, καθω
΄ ν µε΄σα στην Επιτροπη΄·
φοριω
΄ ς και την αντι΄στοιχη υπηρεσι΄α
3.
συγχαι΄ρει την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς καθω
της Eurostat σχετικα΄ µε την ποιο΄τητα και την επιµε΄λεια του ΄εργου τους· θεωρει΄ ο΄µως απαρα΄δεκτες τις εξαιρετικα΄
µεγα΄λες καθυστερη΄σεις, τις αντιρρη΄σεις και τη διστακτικο΄τητα της Επιτροπη΄ς να διαβιβα΄σει στο Κοινοβου΄λιο
αυτε΄ς τις ζωτικη΄ς σηµασι΄ας εκθε΄σεις· καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο πλη΄ρους δηµοσι΄ευσης των
΄ νυµων εκδο΄σεων των εγγρα΄φων αυτω΄ν·
εγγρα΄φων αυτω΄ν η΄ τουλα΄χιστον ανω
4.
παρατηρει΄ ο΄τι ο ∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς παραβια΄στηκε στη Eurostat κατ’ εξακολου΄θηση απο΄ το 1999
΄ν
µε΄χρι το 2003 και ο΄τι η διοι΄κηση της Eurostat ου΄τε αντε΄δρασε µε λη΄ψη µε΄τρων στις εκθε΄σεις των υπηρεσιω
΄ ς τα προ΄σωπα µε θε΄ση ευθυ΄νης εντο΄ς της Eurostat για παρατυπι΄ες που
εσωτερικου΄ ελε΄γχου ου΄τε ενηµε΄ρωσε σαφω
΄ ν µπορει΄ να ει΄ναι επιθυµητε΄ς, το προ΄βληµα δεν
ει΄χαν σηµειωθει΄· τονι΄ζει ο΄τι, αν και αλλαγε΄ς ορισµε΄νων κανονισµω
΄ ν αλλα΄ η µη εφαρµογη΄ των υφισταµε΄νων·
η΄ταν η ΄ελλειψη σωστω΄ν κανονισµω
(1) Ρ5_ΤΑ(2004)0049.
(2) Ρ5_ΤΑ(2004)0337.
(3) ΕΕ L 148, της 16.6.2003, σ. 21.
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5.
επιδοκιµα΄ζει κατ’ αρχη΄ν το σχε΄διο δρα΄σης Eurostat για το 2004 και την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για νε΄ο
κανονισµο΄ OLAF (10 Ιανουαρι΄ου 2004)·
6.
τονι΄ζει ο΄τι η υπο΄θεση ΄εφερε στο προσκη΄νιο σοβαρα΄ προβλη΄µατα στις µεθο΄δους εργασι΄ας το΄σο της Επιτροπη΄ς ο΄σο και της OLAF· εκτιµα΄ ο΄τι η υπο΄θεση Eurostat αποκα΄λυψε σοβαρα΄ κενα΄ στο συ΄στηµα διαχει΄ρισης των
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων της Επιτροπη΄ς και ο΄τι το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εδωσε ικανοποιητικε΄ς εξηγη΄σεις βλα΄πτει
την αξιοπιστι΄α του συστη΄µατος στο συ΄νολο΄ του·

΄
Επιτροπη
7.
εκτιµα΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν α΄ντλησε τα διδα΄γµατα απο΄ την υπο΄θεση Eurostat και ο΄τι, αντι΄θετα µε τη
δε΄σµευση που ει΄χε αναλα΄βει στην αρχη΄ της θητει΄ας της, δεν ανε΄λαβε ου΄τε συλλογικα΄ ου΄τε ατοµικα΄ τις πολιτικε΄ς
ευθυ΄νες που της αναλογου΄σαν·
8.
επισηµαι΄νει ο΄τι απο΄ τις εκθε΄σεις που ΄εχουν µε΄χρι στιγµη΄ς ληφθει΄ σχετικα΄ µε την υπο΄θεση Eurostat, ΄εχει
αποκαλυφθει΄ ο΄τι:
"

΄ σεις της OLAF σχετικα΄ µε ΄ερευνες στη
δεν υπη΄ρξε ουσιαστικη΄ πολιτικη΄ αντι΄δραση σε δηµο΄σιες ανακοινω
Eurostat (Ιου΄λιος 2002), ου΄τε απο΄ τον αρµο΄διο για την Eurostat ου΄τε απο΄ τον αρµο΄διο για θε΄µατα ελε΄γχου
του προϋπολογισµου΄ Επι΄τροπο·

"

κανει΄ς δεν ει΄χε εποπτει΄α ο΄λων των ενδει΄ξεων που αργα΄-αργα΄ συσσωρευ΄ονταν·

"

ο Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας δεν µεταβι΄βασε καµια΄ απο΄ αυτε΄ς τις, ΄εστω και ιδιαι΄τερα ασαφει΄ς, πληροφορι΄ες της
OLAF σε οποιοδη΄ποτε προ΄σωπο µε πολιτικη΄ ευθυ΄νη·

"

τα ιδιαι΄τερα γραφει΄α των Επιτρο΄πων αγνοου΄σαν η΄ δεν λα΄µβαναν υπο΄ψη τις πληροφορι΄ες που κατο΄ρθωναν να
φθα΄σουν σε αυτου΄ς·

9.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι τα προβλη΄µατα δηµιουργη΄θηκαν πριν απο΄ το 1999 αλλα΄ επιµε΄νει ο΄τι η σηµερινη΄ Επιτροπη΄
δεν ανε΄λαβε ταχε΄ως δρα΄ση για τον εντοπισµο΄ και τη διο΄ρθωση της κατα΄στασης·
΄ σει τις σχε΄σεις µεταξυ΄ Επιτρο΄πων και υπηρεσιω
΄ ν,
10. θεωρει΄ ο΄τι παρα΄ τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς να βελτιω
η υπο΄θεση Eurostat αποκα΄λυψε ο΄τι δεν υπα΄ρχει η δε΄ουσα διαφα΄νεια και επικοινωνι΄α µεταξυ΄ της διαχει΄ρισης της
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν της Επιτροπη΄ς και µεταξυ΄ της Eurostat και του αρµο΄διου Επιτρο΄που·
Eurostat και των διατοµεακω
11. πιστευ΄ει ο΄τι του΄το αποδεικνυ΄ει ο΄τι δεν εξετα΄σθηκαν σοβαρα΄ τα συστη΄µατα και οι µε΄θοδοι µε τις οποι΄ες οι
Επι΄τροποι θα µπορου΄σαν να αντεπεξε΄λθουν στις πολιτικε΄ς τους ευθυ΄νες σε σχε΄ση µε την καταπολε΄µηση της
απα΄της και της κακοδιαχει΄ρισης·
12. υπενθυµι΄ζει στους Επιτρο΄πους ο΄τι φε΄ρουν ευθυ΄νη για τα σφα΄λµατα των υπαλλη΄λων στα τµη΄µατα΄ τους
΄ δικας συµπεριφορα΄ς για τους Επιτρο΄πους 1999)· θεωρει΄
(Επιτροπη΄ Ανεξα΄ρτητων Εµπειρογνωµο΄νων 1999 και κω
ο΄τι οι Επι΄τροποι δεν µπορου΄ν να απαλλα΄σσονται των ευθυνω΄ν τους επειδη΄ δεν ΄ελαβαν επαρκει΄ς πληροφορι΄ες·
13. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την απουσι΄α προτα΄σεων για τη διαρθρωτικη΄ αλλαγη΄ των σχε΄σεων µεταξυ΄ Επιτρο΄πων και Γενικω΄ν ∆ιευθυντω΄ν και θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α να αποσαφηνισθει΄ ο ηγετικο΄ς ρο΄λος των
΄ ς και η πολιτικη΄ τους ευθυ΄νη· επισηµαι΄νει ο΄τι οι προτα΄σεις της ΄εκθεσης προο΄δου της Επιτροπη΄ς
Επιτρο΄πων, καθω
σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που εγκρι΄θηκαν βα΄σει της Λευκη΄ς Βι΄βλου του Μαρτι΄ου 2000 για τη διοικητικη΄ µεταρρυ΄θµιση δεν προχωρου΄ν ο΄σο πρε΄πει στην κατευ΄θυνση αυτη΄·
14. εφιστα΄ ιδι΄ως την προσοχη΄ στα ζητη΄µατα πολιτικη΄ς ευθυ΄νης που η κατα΄σταση αυτη΄ θε΄τει ο΄σον αφορα΄ τη
΄ ν ελε΄γχου σε µερικα΄ τµη΄µατα· καλει΄ την
δηµοσιονοµικη΄ και διοικητικη΄ διαχει΄ριση και στις αδυναµι΄ες των υποδοµω
΄ σει προτα΄σεις για την τροποποι΄ηση του κω
΄ δικα συµπεριφορα΄ς των Επιτρο΄πων, ΄ετσι ω΄στε η
Επιτροπη΄ να διατυπω
΄ δες ο
πολιτικη΄ ευθυ΄νη των Επιτρο΄πων για τα τµη΄µατα΄ τους να αποκτη΄σει πραγµατικο΄ νο΄ηµα· θεωρει΄ κεφαλαιω
Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς να ΄εχει στη δια΄θεση΄ του τα µε΄σα ω΄στε να εξασφαλι΄ζει τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των
΄ δικα·
διατα΄ξεων του κω
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15. ζητει΄ ΄ενα µε΄λος του Σω΄µατος να αναλα΄βει, ο΄πως ΄εγινε στο παρελθο΄ν, την ευθυ΄νη για τον συντονισµο΄ της
καταπολε΄µησης της απα΄της και της κακοδιαχει΄ρισης, µε ειδικη΄ ευθυ΄νη, µεταξυ΄ α΄λλων, για:
"

τη συ΄νδεση µε την Υπηρεσι΄α Εσωτερικου΄ Ελε΄γχου·

"

τον ΄ελεγχο, την επισκο΄πηση και την εποπτει΄α της συνε΄χειας που δι΄νεται σε ο΄λες τις εκθε΄σεις εσωτερικου΄
΄ ν ∆ιευθυ΄νσεων, καθω
΄ ς και για τις εκθε΄σεις
ελε΄γχου που συντα΄σσουν οι ελεγκτικοι΄ µηχανισµοι΄ των Γενικω
αξιολο΄γησης σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση των προγραµµα΄των·

"

την Επιτροπη΄ Προο΄δου των Ελε΄γχων·

"

τις σχε΄σεις µε την OLAF



τις σχε΄σεις µε το Ευρωπαϊκο΄ Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο·

"

τη συ΄νδεση µε α΄λλους Επιτρο΄πους ο΄σον αφορα΄ το ΄εργο τους που συνδε΄εται µε ζητη΄µατα ελε΄γχου του
προϋπολογισµου΄·

16. πιστευ΄ει ο΄τι ο κα΄θε επιµε΄ρους Επι΄τροπος ει΄ναι υπο΄λογος για τις υπηρεσι΄ες που ΄εχει υπο΄ την ευθυ΄νη του
΄ ν της χρηστη΄ς
και ο΄τι πρε΄πει να εξασφαλι΄ζει την επι΄τευξη των στο΄χων τους µε βα΄ση τον πλη΄ρη σεβασµο΄ των αρχω
δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης· επιµε΄νει ο΄τι ο΄λοι οι Επι΄τροποι πρε΄πει να δω΄σουν προτεραιο΄τητα στην καταπολε΄µηση
της απα΄της και της κακοδιαχει΄ρισης µε΄σα στις Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις την ευθυ΄νη των οποι΄ων ΄εχουν· κατα΄ τις ακροα΄σεις των νε΄ων Επιτρο΄πων, προτι΄θεται να λα΄βει υπο΄ψη του τη δε΄σµευση των υποψη΄φιων Επιτρο΄πων σε αυτο΄ τον
αγω΄να·
17. ζητει΄ κατα΄ συνε΄πεια ΄ενας συ΄µβουλος στο ιδιαι΄τερο γραφει΄ο κα΄θε Επιτρο΄που να αναλα΄βει την ειδικη΄
ευθυ΄νη, εκτο΄ς απο΄ τα α΄λλα καθη΄κοντα, να συµβουλευ΄ει τον Επι΄τροπο΄ του για ζητη΄µατα που αφορου΄ν το δηµοσιονοµικο΄ ΄ελεγχο µε΄σα στις Γ∆ για τις οποι΄ες ει΄ναι υπευ΄θυνος ο εν λο΄γω Επι΄τροπος και για τη συ΄νδεση µε το
ιδιαι΄τερο γραφει΄ο του Επιτρο΄που που ει΄ναι αρµο΄διος για θε΄µατα ελε΄γχου του προϋπολογισµου΄·
18. επαναλαµβα΄νει την πεποι΄θηση΄ του ο΄τι οι Επι΄τροποι πρε΄πει να ΄εχουν πιο α΄µεσο και εποπτικο΄ ρο΄λο στα
τµη΄µατα΄ τους και να αναλαµβα΄νουν την ευθυ΄νη το΄σο για τις αποτυχι΄ες ο΄σο και για τις επιτυχι΄ες· σκοπευ΄ει
΄ ς και για τις ενε΄ργειε΄ς
εποµε΄νως να ζητη΄σει απο΄ την επο΄µενη Επιτροπη΄ να λογοδοτει΄ για τις παραλει΄ψεις της καθω
της·
Εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες
19. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η διοικητικη΄ µεταρρυ΄θµιση η΄ταν ΄ενας απο΄ τους βασικου΄ς στο΄χους της παρου΄σας Επιτροπη΄ς, ο΄τι η Λευκη΄ Βι΄βλος «Για τη µεταρρυ΄θµιση της Επιτροπη΄ς» (COM(2000)200) εγκρι΄θηκε την 1η Μαρτι΄ου
2000, και ο΄τι η Επιτροπη΄ δεσµευ΄τηκε σε ΄ενα φιλο΄δοξο προ΄γραµµα για την ενι΄σχυση της ανεξαρτησι΄ας, της
΄ ν ευθυ΄νης·
λογοδοσι΄ας, της αποτελεσµατικο΄τητας, της διαφα΄νειας και των υψηλο΄τερων δυνατω΄ν προδιαγραφω
επισηµαι΄νει ο΄τι:
" ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ πολλα΄ εξαιρετικα΄ αναγκαι΄α και σηµαντικα΄ βη΄µατα στη σωστη΄ κατευ΄θυνση και
"

εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν εµπο΄δια στη µεταρρυ΄θµιση, τα οποι΄α πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν·

΄ ν ελε΄γχων·
20. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η µεταρρυ΄θµιση δι΄νει ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην αποκε΄ντρωση των δηµοσιονοµικω
πιστευ΄ει ο΄τι αυτο΄ µε τη σειρα΄ του παραπε΄µπει στην επει΄γουσα ανα΄γκη να αναπτυχθου΄ν καταλληλο΄τερες µορφε΄ς
εποπτει΄ας, εκ µε΄ρους της κεντρικη΄ς διοι΄κησης, των συστηµα΄των ελε΄γχου που λειτουργου΄ν στα επιµε΄ρους τµη΄µατα·
21. πιστευ΄ει ο΄τι η υπο΄θεση της Eurostat αποδεικνυ΄ει την ανα΄γκη να επανεξεταστου΄ν οι σχε΄σεις ανα΄µεσα σε
΄ µα των Επιτρο΄πων, καθω
΄ ς και η
αυτου΄ς τους παρα΄γοντες και ανα΄µεσα στους επιµε΄ρους Επιτρο΄πους και στο Σω
λειτουργι΄α της «αλυσι΄δας ευθυ΄νης», ΄ετσι ω΄στε να εξασφαλισθει΄ προ΄οδος ο΄χι µο΄νο στον τοµε΄α της δηµοσιονοµικη΄ς
διαχει΄ρισης αλλα΄ και στη δοµη΄ διακυβε΄ρνησης της Επιτροπη΄ς·
22. ζητει΄ οι ετη΄σιες εκθε΄σεις πεπραγµε΄νων που συντα΄σσονται απο΄ τους γενικου΄ς διευθυντε΄ς να αντανακλου΄ν
την ευθυ΄νη τους ως διατακτω΄ν ο΄πως προβλε΄πεται στο δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄· ζητει΄ η συνοπτικη΄ ΄εκθεση να
περιλαµβα΄νει ο΄λες τις βασικε΄ς πτυχε΄ς των διαφο΄ρων ετη΄σιων εκθε΄σεων πεπραγµε΄νων/δηλω΄σεων αξιοπιστι΄ας·
23. θεωρει΄ ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τους διαυ΄λους που χρησιµοποιου΄νται για τη δια΄δοση των αιτη΄σεων των Επιτρο΄πων
και των απαντη΄σεων που εκδι΄δουν οι υπηρεσι΄ες, οι απαντη΄σεις αυτε΄ς (ο΄ταν ΄εχουν σχε΄ση µε ευαι΄σθητα θε΄µατα)
΄ ς στον
πρε΄πει πα΄ντα να διαβιβα΄ζονται απο΄ τον Γενικο΄ ∆ιευθυντη΄ στον ΄διο
ι
τον αρµο΄διο Επι΄τροπο και ο΄χι απλω
επικεφαλη΄ς του γραφει΄ου του·
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C 104 E/1025
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

24. εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του για την παλαια΄ πρακτικη΄ της Eurostat και του OPOCE να δηµιουργου΄ν
χρηµατοδοτικα΄ κονδυ΄λια· καλει΄ την Επιτροπη΄ να δρα΄σει ταχε΄ως και να διερευνη΄σει την πιθανο΄τητα να ΄εχουν
επιδοθει΄ σε παρο΄µοιες πρακτικε΄ς και α΄λλες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς και να λα΄βει τα ενδεικνυο΄µενα µε΄τρα για
΄ν
να αποκαλυφθει΄ η αλη΄θεια σχετικα΄ µε την πραγµατικη΄ ΄εκταση του συστη΄µατος και την τελικη΄ χρη΄ση των ποσω
στα χρηµατοδοτικα΄ αυτα΄ κονδυ΄λια·

Προ΄οδος στο θε΄µα της Eurostat
25. λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ µε΄χρι στιγµη΄ς για να διορθωθει΄ η κατα΄σταση στην
υπηρεσι΄α αυτη΄ της Επιτροπη΄ς· επιδοκιµα΄ζει ιδιαιτε΄ρως:
"

την ενδελεχη΄ εξε΄ταση ο΄λων των υφισταµε΄νων συµβα΄σεων µε εξωτερικα΄ ο΄ργανα και επιδοτη΄σεις προς αυτα΄ και
΄ σεων συµβα΄σεων·
την ακυ΄ρωση ο΄λων των αυτο΄µατων ανανεω

"

΄ ν στατιστικω
΄ ν υπηρετην ολοκληρωτικη΄ επανεξε΄ταση των υφισταµε΄νων σχε΄σεων µεταξυ΄ Eurostat και εθνικω
΄ ν, περιλαµβανοµε΄νων των επιδοτη΄σεων που επι΄ αρκετα΄ χρο΄νια δεν αναλυ΄ονταν σωστα΄·
σιω

"

τη δραστικη΄ περικοπη΄ του αριθµου΄ των δηµοσιευ΄σεων·

"

΄ ν θα εκτελει΄ται
την πολιτικη΄ ανα΄θεσης εντο΄ς του οργα΄νου, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι η κατα΄ρτιση στατιστικω
εντο΄ς του οργα΄νου ο΄πως συνε΄στησαν οι εκθε΄σεις της Υπηρεσι΄ας Εσωτερικου΄ Λογιστικου΄ Ελε΄γχου της Eurostat και ο΄πως ζη΄τησε το Κοινοβου΄λιο στο προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του περι΄ απαλλαγη΄ς για το 2001·

"

την δωρεα΄ν δηµοσι΄ευση στατιστικω΄ν µε΄σω της ιστοσελι΄δας της στο ∆ιαδι΄κτυο·

"

την βελτι΄ωση της κατα΄ρτισης ο΄σον αφορα΄ τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση·

26. υποστηρι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να διενεργηθει΄ ανεξα΄ρτητος διοικητικο΄ς και διαχειριστικο΄ς ΄ελεγχος στη νε΄α δια΄ρθρωση της Eurostat µο΄λις ολοκληρωθου΄ν οι ΄ερευνες της OLAF· ζητει΄ να συνταχθει΄ ΄εκθεση παρακολου΄θησης
κατα΄ την παρου΄σα θητει΄α της Επιτροπη΄ς, στην οποι΄α θα αναλυ΄εται κατα΄ πο΄σο ακολουθη΄θηκαν οι προηγου΄µενες
΄ ν εσωτερικου΄ λογιστικου΄ ελε΄γχου της Επιτροπη΄ς και της Eurostat·
συστα΄σεις των υπηρεσιω
27. θεωρει΄ ο΄τι στην περι΄πτωση της Eurostat υπη΄ρξε υπερβολικη΄ εξα΄ρτηση απο΄ εξωτερικα΄ γραφει΄α· χαιρετι΄ζει
απο΄ την α΄ποψη αυτη΄ τη δε΄σµευση ο΄τι ο µεγα΄λος ο΄γκος των καθηκο΄ντων της Eurostat θα εκτελει΄ται εσωτερικα΄,
΄ ς και τη δε΄σµευση για επανεξε΄ταση του χαρακτη΄ρα ο΄λων των συµβα΄σεων µε εξωτερικου΄ς συµβου΄λους που
καθω
΄εχουν σχε΄ση µε τη Eurostat·
΄ ν εταιρειω΄ν υπεργολαβι΄ας
28. προτρε΄πει επιπροσθε΄τως την Επιτροπη΄ να αντιµετωπι΄σει την κατα΄σταση των µικρω
που ενεπλα΄κησαν ακουσι΄ως στην υπο΄θεση·

∆ηµοσιονοµικο΄ς Κανονισµο΄ς
΄ ρηση των εκτελεστικω
΄ ν διατα΄ξεων ει΄τε µε συγκεκρι29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αντιµετωπι΄σει, ει΄τε µε αναθεω
µε΄να νοµοθετικα΄/διαδικαστικα΄ µε΄τρα, οποιεσδη΄ποτε αδυναµι΄ες ΄εχουν εντοπισθει΄ στον νε΄ο δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ οι οποι΄ες ενδε΄χεται να συνεπα΄γονται κι΄νδυνο απα΄της για τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄ σε κι΄νδυνο απα΄της·
συνιστα΄ οποιαδη΄ποτε τε΄τοια µε΄τρα να εξετασθου΄ν σε συνδυασµο΄ µε την προβλεπο΄µενη αναθεω΄ρηση του Κανονισµου΄ OLAF·

OLAF
30. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α µιας πλη΄ρως λειτουργου΄σας και ανεξα΄ρτητης υπηρεσι΄ας καταπολε΄µησης της
΄ ν ερευνω
΄ ν· επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση του ο΄τι η OLAF πρε΄πει να
απα΄της για τον χειρισµο΄ πολυ΄πλοκων και λεπτω
ει΄ναι θεσµικα΄ ανεξα΄ρτητη απο΄ την Επιτροπη΄ και να συνοδευ΄εται απο΄ ο΄ργανο που θα αναλα΄βει τη δε΄ουσα νοµικη΄
επι΄βλεψη των δρα΄σεω΄ν της και θα εξασφαλι΄ζει το απο΄ρρητο των δεδοµε΄νων και την προστασι΄α εκει΄νων για τους
οποι΄ους διεξα΄γεται ΄ερευνα·
΄ νει απευθει΄ας τον αρµο΄διο για την
31. τονι΄ζει ο΄τι ο Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας της Επιτροπη΄ς πρε΄πει να ενηµερω
οικει΄α Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Επι΄τροπο σχετικα΄ µε οιεσδη΄ποτε εσωτερικε΄ς ΄ερευνες γνωρι΄ζει ο΄τι διενεργει΄ η ΟLAF,
ακο΄µη κι αν η παρεχο΄µενη ενηµε΄ρωση ει΄ναι συνοπτικη΄· ο Επι΄τροπος πρε΄πει να δεσµευθει΄ ο΄τι δεν θα αποκαλυ΄ψει
΄ µατος των Επιτρο΄πων οποιαδη΄ποτε εµπιστευτικη΄ πληροφορι΄α του΄ ΄εχει ενδεχοµε΄νως γνωστοποιηθει΄·
εκτο΄ς του Σω
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∆ιοργανικε΄ς υπηρεσι΄ες
΄ ν Κοι32. θεωρει΄ ο΄τι, ο΄πως αποδεικνυ΄εται στην περι΄πτωση της Υπηρεσι΄ας Επιση΄µων Εκδο΄σεων των Ευρωπαϊκω
νοτη΄των, ει΄ναι ιδιαι΄τερα δυ΄σκολο να εντοπισθει΄ σαφη΄ς πολιτικη΄ ευθυ΄νη στις διοργανικε΄ς υπηρεσι΄ες· καλει΄ εποµε΄νως τα θεσµικα΄ ο΄ργανα να επανεξετα΄σουν τις νοµικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν τις υπα΄ρχουσες διοργανικε΄ς υπηρεσι΄ες, χωρι΄ς ωστο΄σο να αµφισβητη΄σουν την αρχη΄ της διοργανικη΄ς συνεργασι΄ας·
΄ δρα
΄ση
Μελλοντικη
΄ ν στη διεργασι΄α της διοικη΄ νει σοβαρα΄ την εµπιστοσυ΄νη των πολιτω
33. δε΄χεται ο΄τι η υπο΄θεση Eurostat µειω
τικη΄ς µεταρρυ΄θµισης της Επιτροπη΄ς· αναγνωρι΄ζει παρο΄λα αυτα΄ ο΄τι σχεδο΄ν ο΄λες οι ειδικε΄ς δρα΄σεις που περιει΄χε η
προαναφερθει΄σα Λευκη΄ Βι΄βλος εγκρι΄θηκαν· προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να εξασφαλι΄σει την πλη΄ρη και ενδελεχη΄ εκτε΄λεση΄ τους σε ο΄λες τις υπηρεσι΄ες της και τους αποκεντρωµε΄νους οργανισµου΄ς της ου΄τως ω΄στε να µην επαναληφθει΄ ποτε΄ η περι΄πτωση της Eurostat·
34. προτι΄θεται να αξιολογη΄σει διεξοδικα΄ ο΄λες τις εκθε΄σεις σχετικα΄ µε την ΄ερευνα στην Eurostat, που ΄εχει
υποσχεθει΄ να συντα΄ξει η OLAF και που ΄εχει κατ’ επανα΄ληψη ζητη΄σει το Κοινοβου΄λιο, πιο προ΄σφατα στο ψη΄φισµα΄
του της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 2003 (1), ο΄ταν κα΄λεσε την OLAF «να υποβα΄λει τις τελικε΄ς της εκθε΄σεις στο Κοινοβου΄΄ νει ο΄τι αυτε΄ς δεν ΄εχουν υποβληθει΄
λιο το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, και το αργο΄τερο ΄εως τις 15 Ιανουαρι΄ου»· σηµειω
ακο΄µη· επαναλαµβα΄νει την προ΄θεση΄ του να συνεχι΄σει να παρακολουθει΄ και να ελε΄γχει εξονυχιστικα΄ τις µελλοντικε΄ς
εξελι΄ξεις στις συνεχιζο΄µενες ΄ερευνες και τις ενδεχο΄µενες νοµικε΄ς διαδικασι΄ες, µε στο΄χο να προτει΄νει περαιτε΄ρω
µεταρρυθµι΄σεις εφο΄σον απαιτου΄νται·
*
*

*

35. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο.
(1) Ρ5_ΤΑ(2003)0585.

P5_TA(2004)0373

Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους παραβι΄ασης, στην ΕΕ και ιδιαι΄τερα
στην Ιταλι΄α, των δικαιωµα΄των της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης (α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των) (2003/2237(INI))
του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν σχετικα΄ µε τον
" ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση ψηφι΄σµατος: της Sylviane H. Ainardi και 37 ακο΄µη µελω
κι΄νδυνο σοβαρη΄ς παραβι΄ασης των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης
στην Ιταλι΄α (B5-0363/2003),
΄ µατα του Ανθρω΄που και το α΄ρθρο 11
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 10 της Ευρωπαϊκη΄ς Συ΄µβασης για τα ∆ικαιω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
" ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6 και 7 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και τα α΄ρθρα 22, 43, 49, 83,
87, 95 και 151 της Συνθη΄κης ΕΚ,
" ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του, της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε τη συγκε΄ντρωση των µε΄σων
΄ πη (2), της
ενηµε΄ρωσης (1), της 13ης Νοεµβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε τις υπηρεσι΄ες κοινη΄ς ωφε΄λειας στην Ευρω
4ης Οκτωβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε την τρι΄τη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 89/552/ΕΟΚ (3) και
της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
(2002) (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2004, σ. 205.
ΕΕ C 140 Ε της 13.6.2002, σ. 153.
ΕΕ C 87 Ε, της 11.4.2002, σ. 221.
P5_TA(2003)0376.
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΄ ν Κοινοτη΄των (1) και του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικα& ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
2
στηρι΄ου Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των ( ),
& ΄εχοντας υπο΄ψη τις συστα΄σεις και τα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης στον τοµε΄α αυτο΄ν (3),
& ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για το µε΄λλον της ευρωπαϊκη΄ς ρυθµιστικη΄ς πολιτικη΄ς για τα
οπτικοακουστικα΄ µε΄σα (CΟΜ(2003)784), την Πρα΄σινη Βι΄βλο για τις υπηρεσι΄ες κοινη΄ς ωφελει΄ας
(CΟΜ(2003)270), την ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ του ρυθµιστικου΄ πακε΄του της ΕΕ στις ηλεκτρονικε΄ς επικοινωνι΄ες (CΟΜ(2003)715) και την τε΄ταρτη ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεο΄ραση
χωρι΄ς συ΄νορα» (CΟΜ(2002)778),
& ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο για το συ΄στηµα δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης στα κρα΄τη µε΄λη και την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 15ης Νοεµβρι΄ου 2001 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των κανο΄νων για τις κρατικε΄ς
΄ ν µεταδο΄σεων (4),
ενισχυ΄σεις προς τις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες ραδιοτηλεοπτικω
& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του ∆ικτυ΄ου Ανεξαρτη΄των Εµπειρογνωµο΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α
΄ ν ∆ικαιωµα΄των (2003), τις ετη΄σιες εκθε΄σεις των ∆ηµοσιογρα΄φων χωρι΄ς Συ΄νορα και την ειδικη΄
των Θεµελιωδω
΄εκθεση΄ τους µε τι΄τλο «Συ΄γκρουση συµφερο΄ντων στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης: η ιταλικη΄ ανωµαλι΄α» (2003), τις
΄ ν µε΄σων ενηεκθε΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Οµοσπονδι΄ας ∆ηµοσιογρα΄φων µε θε΄µα «Η ιδιοκτησι΄α των ευρωπαϊκω
µε΄ρωσης» (2003) και «Κρι΄ση στα µε΄σα επικοινωνι΄ας στην Ιταλι΄α: Πω΄ς οι ακατα΄λληλες πολιτικε΄ς και οι ατελει΄ς
νοµοθεσι΄ες ΄εθεσαν υπο΄ πι΄εση τη δηµοσιογραφι΄α»(2003) και τα στοιχει΄α σχετικα΄ µε τη συγκε΄ντρωση της
τηλεοπτικη΄ς και διαφηµιστικη΄ς ιταλικη΄ς αγορα΄ς που δηµοσιευ΄θηκαν µεταξυ΄ α΄λλων απο΄ τη Ρυθµιστικη΄ Αρχη΄
΄ ν,
στον τοµε΄α των επικοινωνιω
& ΄εχοντας υπο΄ψη την προκαταρκτικη΄ µελε΄τη του Ευρωπαϊκου΄ Ινστιτου΄του Με΄σων Ενηµε΄ρωσης µε θε΄µα «Η
΄ σεις των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και των θεσµικω
΄ν
πληροφο΄ρηση των πολιτω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση: οι υποχρεω
οργα΄νων ο΄σον αφορα΄ το δικαι΄ωµα των πολιτω΄ν για πλη΄ρη και αντικειµενικη΄ πληροφο΄ρηση»,
& ΄εχοντας υπο΄ψη το δηµο΄σιο σεµινα΄ριο της 19ης Φεβρουαρι΄ου 2004 µε θε΄µα «Απειλε΄ς κατα΄ της πολυφωνι΄ας
& Η ανα΄γκη λη΄ψης µε΄τρων σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο»,
&

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την αναφορα΄ αριθ. 356/2003 του Federico Orlando και τριω΄ν α΄λλων ιταλω΄ν συνυπογραφο΄ντων εξ ονο΄µατος της Ένωσης «Articolo 21 liberi di» σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7 της
Συνθη΄κης της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης περι΄ προστασι΄ας της πληροφο΄ρησης στην Ιταλι΄α·

& ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 48 και 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω& ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς, της
τερικω΄ν Υποθε΄σεων και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Νοµικω
Επιτροπη΄ς Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄ και της Επιτροπη΄ς Συνταγµατικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0230/2004),
΄θερα και πλουραλι∆ικαι΄ωµα στην ελευθερι΄α ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης  το δικαι΄ωµα σε ελευ
΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης
στικα
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα ελευ΄θερα και πλουραλιστικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης αποτελου΄ν απαραι΄τητη προϋπο΄΄ µατος της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης και ο΄τι η νοµοθεση για τον πλη΄ρη σεβασµο΄ του δικαιω
΄ νει την υποχρε΄ωση των κρατω΄ν να
λογι΄α του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των επιβεβαιω
προστατευ΄ουν και, κατα΄ περι΄πτωση, να λαµβα΄νουν µε΄τρα που διασφαλι΄ζουν την πολυφωνι΄α στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ως πολιτικο΄ς πλουραλισµο΄ς νοει΄ται η ανα΄γκη να εκφρα΄ζεται στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
΄ ν απο΄ψεων και γνωµω΄ν· θα η΄ταν απειλη΄ για την
προς το συµφε΄ρον της δηµοκρατι΄ας, ΄ενα φα΄σµα πολιτικω
΄ σει µι΄α και µο΄νη α΄ποψη, ο΄τι ως πολιτιστικο΄ς
δηµοκρατι΄α εα΄ν επικρατου΄σε µι΄α και µο΄νη φωνη΄ ικανη΄ να διαδω
πλουραλισµο΄ς νοει΄ται η ανα΄γκη να εκφρασθει΄ στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης η πολιτισµικη΄ πολυµορφι΄α που αντανα-

(1) Απο΄φαση της 26ης Ιουνι΄ου 1997, στην υπο΄θεση C-368/95, Familiapress (Συλλογη΄ 1997, σ. Ι-3689) και της 25ης Ιουλι΄ου 1991, στην υπο΄θεση C-353/89, Επιτροπη΄ κατα΄ Κα΄τω Χωρω΄ν (Συλλογη΄ 1991, σ. Ι-4069).
(2) Informationsverein Lentia κατα΄ Αυστρι΄ας (1993) και Demuth κατα΄ Ελβετι΄ας (2002).
(3) Συ΄σταση Αρ. R (96) 10 περι΄ της διασφα΄λισης της αυτονοµι΄ας της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης, ψη΄φισµα (74) 26 σχετικα΄
΄ θησης της
µε το δικαι΄ωµα αντι΄δρασης του ατο΄µου σε σχε΄ση µε τον Τυ΄πο, συ΄σταση Αρ. R (94) 13 σχετικα΄ µε τα µε΄τρα προω
΄ θηση της πολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
διαφα΄νειας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης, συ΄σταση Αρ. R (99) 1 σχετικα΄ µε την προω
΄ πη και συ΄σταση 1641
συ΄σταση 1589 (2003) σχετικα΄ µε την ελευθερι΄α της ΄εκφρασης των µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην Ευρω
(2004) σχετικα΄ µε τη δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση.
(4) ΕΕ C 320 της 15.11.2001, σ. 5.
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κλα΄ την πολυµορφι΄α µε΄σα στο κοινωνικο΄ συ΄νολο και ο΄τι η πολιτισµικη΄ πολυµορφι΄α και η κοινωνικη΄ συνοχη΄
µπορει΄ να απειληθου΄ν εα΄ν δεν εκφρα΄ζονται στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης το πολιτισµικο΄ ιδι΄ωµα και οι αξι΄ες ο΄λων
΄ ν οµα΄δων (π.χ. ο΄σων οµιλου΄ν µια ιδιαι΄τερη γλω
΄ σσα, ανη΄κουν σε συγκεκριµε΄νη φυλη΄ η΄ σε
των κοινωνικω
θρησκευτικο΄ δο΄γµα) (1),
Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολιτικη΄ και πολιτιστικη΄ πολυφωνι΄α στα µε΄σα επικοινωνι΄ας προϋποθε΄τει τη δυνα΄ ν θε΄σεων, µεταξυ΄ α΄λλων, και στον
το΄τητα να εκφρα΄ζεται ΄ενα ευρυ΄ φα΄σµα γνωµω΄ν, θεωριω΄ν και πολιτικω
κο΄σµο του πολιτισµου΄, των τεχνω΄ν, του πανεπιστηµι΄ου και του σχολει΄ου,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα ελευ΄θερα και πλουραλιστικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης ενισχυ΄ουν την αρχη΄ της δηµοκρα΄ δη στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
τι΄ας στην οποι΄ας βασι΄ζεται η Ένωση (α΄ρθρο 6 της Συνθη΄κης ΕΕ) και ει΄ναι ουσιω
΄ ς και
ο΄που οι πολι΄τες ΄εχουν το δικαι΄ωµα του εκλε΄γειν και εκλε΄γεσθαι στις δηµοκρατικε΄ς και κοινοτικε΄ς καθω
στις ευρωπαϊκε΄ς εκλογε΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου δεν φε΄ρουν την υπηκοο΄τητα,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 151, παρα΄γραφος 4, της Συνθη΄κης
ΕΚ, πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη κατα΄ την α΄σκηση των δραστηριοτη΄των της το σεβασµο΄ και την προω΄θηση της
΄ ν της,
πολυµορφι΄ας των πολιτισµω

΄ πινων δικαιωµα΄των ΄εχει καταστει΄ πρωτευ΄ων στο΄χος της
ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προστασι΄α των ανθρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε΄σω των Άρθρων 6 και 7 της Συνθη΄κης ΕΕ, µε την υιοθε΄τηση του Χα΄ρτη των Θεµε΄ ν ∆ικαιωµα΄των, την ΄εγκριση των κριτηρι΄ων της Κοπεγχα΄γης για τις υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ρες, την ενι΄σχυση των
λιωδω
΄ ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης,
διατα΄ξεων για την ευρωπαϊκη΄ ιθαγε΄νεια, την ανα΄πτυξη ενο΄ς χω
την προαγωγη΄ της διαφα΄νειας και της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς και την προ΄ληψη των διακρι΄σεων και ο΄τι το α΄ρθρο
ΙΙ-11, παρα΄γραφος 2, του σχεδι΄ου Συντα΄γµατος που συνε΄ταξε η Ευρωπαϊκη΄ Συνε΄λευση προβλε΄πει την ενσω΄ ν ∆ικαιωµα΄των στο Συ΄νταγµα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
µα΄τωση του Χα΄ρτη Θεµελιωδω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Συνε΄λευση χαρακτη΄ρισε στο α΄ρθρο Ι-2 του σχεδι΄ου Συντα΄γµατο΄ς της
΄ νει
την πολυφωνι΄α ως βασικη΄ αξι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ο΄τι στο α΄ρθρο Ι-3 (3) του σχεδι΄ου κατοχυρω
την προα΄σπιση της πολιτισµικη΄ς πολυµορφι΄ας ως στο΄χο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

΄ σεις που τα κρα΄τη µε΄λη αποτυγχα΄νουν, ει΄τε λο΄γω αδυναµι΄ας ει΄τε λο΄γω απροθυ1.
πιστευ΄ει ο΄τι στις περιπτω
µι΄ας, να λα΄βουν επαρκη΄ µε΄τρα η ΕΕ υπε΄χει πολιτικη΄, ηθικη΄ και νοµικη΄ υποχρε΄ωση να διασφαλι΄σει στο πλαι΄σιο των
αρµοδιοτη΄των της τον σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των των πολιτω΄ν της ΕΕ σε ελευ΄θερα και πλουραλιστικα΄ µε΄σα
ενηµε΄ρωσης, ειδικο΄τερα, λο΄γω της απουσι΄ας δυνατο΄τηας προσφυγη΄ς των ιδιωτω΄ν στα ∆ικαστη΄ρια της Κοινο΄τητας
΄ σεις ΄ελλειψης πολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
σε περιπτω
2.
εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του για τον κατακερµατισµο΄ που επικρατει΄ ση΄µερα στο κανονιστικο΄ καθεστω΄ς της
ΕΕ αναφορικα΄ µε τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης και υπογραµµι΄ζει ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση οφει΄λει να ασκη΄σει τις αρµοδιο΄΄ ν µε΄σων, την πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄, την πολιτικη΄ τηλεπιτητε΄ς της (σε σχε΄ση µε την πολιτικη΄ οπτικοακουστικω
΄ ν, τα δικαιω
΄ µατα των πολιτω΄ν) προ΄ σεις των δηµο΄σιων υπηρεσιω
κοινωνιω΄ν, τις κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις, τις υποχρεω
κειµε΄νου να προσδιορι΄σει τις ελα΄χιστες προϋποθε΄σεις που τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να τηρου΄ν για τη διασφα΄λιση
ενο΄ς επαρκου΄ς επιπε΄δου πολυφωνι΄ας·
΄ οπτικοακουστικω
΄ ν µε΄σων (και µε΄σων ενηµε΄ρωσης)
Πολιτικη
΄ ν µε΄σων και των µε΄σων ενηµε΄ρωσης αποτελου΄ν
3.
επισηµαι΄νει ο΄τι, αν και οι τοµει΄ς των οπτικοακουστικω
κεντρικου΄ς τοµει΄ς για την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και την υλοποι΄ηση των στο΄χων της Λισαβο΄νας, η συγκε΄ντρωση
της ιδιοκτησι΄ας &συχνα΄ σε διασυνοριακο΄ επι΄πεδο& και οι περιορισµοι΄ προ΄σβασης στην αγορα΄ περιορι΄ζουν τη
δυναµικη΄ της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας, και ο΄τι εποµε΄νως η προστασι΄α της πολυφωνι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης
΄ ν µε΄σων και των µε΄σων ενηµε΄ρωει΄ναι απαραι΄τητη για την αρµονικη΄ ανα΄πτυξη στους τοµει΄ς των οπτικοακουστικω
σης, µολονο΄τι οι µικρο΄τερες και ειδικευµε΄νες αγορε΄ς ενδε΄χεται να µην διαθε΄τουν τα οικονοµικα΄ µε΄σα για να
στηρι΄ξουν περισσο΄τερους απο΄ ΄εναν φορει΄ς·
΄ νει την εγκυρο΄τητα των αρχω
΄ ν στις οποι΄ες βασι΄ζεται η οδηγι΄α 89/552/ΕΟΚ (2) για την τηλεο΄ραση
4.
επιβεβαιω
΄ ν τηλεοπτικω΄ν εκποµπω
΄ ν, ελευ΄θερη προ΄σβαση στην πληροφο΄χωρι΄ς συ΄νορα: ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των ευρωπαϊκω
΄ ν ΄εργων ανεξα΄ρτητης και νε΄ας παραγωγη΄ς,
ρηση σχετικα΄ µε τα σηµαντικα΄ γεγονο΄τα, προω΄θηση των ευρωπαϊκω
΄ν
προστασι΄α των ανηλι΄κων και της δηµο΄σιας τα΄ξης, προστασι΄α των καταναλωτω΄ν µε΄σω κατανοητω΄ν και διαφανω
΄ ς και κατοχυ΄ρωση του δικαιω
΄ µατος απα΄ντησης που συνιστου΄ν τους βασικου΄ς πυλω
΄ νες για τη
διαφηµι΄σεων, καθω
διασφα΄λιση της ελευθερι΄ας της ΄εκφρασης και της πληροφο΄ρησης·
(1) Gillian Doyle (2003), Media Ownership: the economics and politics of concentration in the UK and European
media, London: Sage, σ. 12.
(2) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
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΄ ς εξελισσο΄5.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι ραδιοφωνικε΄ς και τηλεοπτικε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι ΄ενας περι΄πλοκος και διαρκω
΄ ν αυτω΄ν ει΄ναι διαφορετικη΄ σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ανα΄λογα µε τις
µενος τοµε΄ας, και ο΄τι η οργα΄νωση των υπηρεσιω
πολιτιστικε΄ς παραδο΄σεις και τις γεωγραφικε΄ς συνθη΄κες·
6.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι, επι΄ του παρο΄ντος, η ΄εννοια των µε΄σων ενηµε΄ρωσης επαναπροσδιορι΄ζεται µε΄σω της συ΄γκλισης, της διαλειτουργικο΄τητας και της παγκοσµιοποι΄ησης· εκτιµα΄ ο΄τι η τεχνολογικη΄ συ΄γκλιση και η αυ΄ξηση των
΄ ν µε΄σω διαδικτυακω
΄ ν, ψηφιακω
΄ ν, δορυφορικω
΄ ν, καλωδιακω
΄ ν και α΄λλων µε΄σων δεν πρε΄πει να οδηγη΄σει σε
παροχω
«συ΄γκλιση» του περιεχοµε΄νου, και ο΄τι η επιλογη΄ του καταναλωτη΄ και ο πλουραλισµο΄ς του περιεχοµε΄νου αποτελου΄ν κεντρικο΄ θε΄µα σε συνδυασµο΄ µε τον πλουραλισµο΄ στην ιδιοκτησι΄α η΄ την παροχη΄·
7.
επισηµαι΄νει ο΄τι τα ψηφιακα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης δεν εγγυω΄νται αυτοµα΄τως περισσο΄τερες επιλογε΄ς, διο΄τι οι
΄διες
ι
εταιρι΄ες µε΄σων ενηµε΄ρωσης που η΄δη κυριαρχου΄ν στις εθνικε΄ς και παγκο΄σµιες αγορε΄ς µε΄σων ενηµε΄ρωσης
ελε΄γχουν επι΄σης τις κυρι΄αρχες πυ΄λες περιεχοµε΄νου στο ∆ιαδι΄κτυο, και καθο΄σον η προω΄θηση της τεχνογνωσι΄ας
΄ σιµης πολυφωνι΄ας
στον ψηφιακο΄ και τεχνολογικο΄ τοµε΄α ει΄ναι θε΄µα στρατηγικη΄ς σηµασι΄ας για την ανα΄πτυξη βιω
΄ ν συχνοτη΄των σε
των µε΄σων ενηµε΄ρωσης, και εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του σχετικα΄ µε την κατα΄ργηση των αναλογικω
ορισµε΄νες περιοχε΄ς της Ένωσης·
8.
επισηµαι΄νει εκ νε΄ου το γεγονο΄ς ο΄τι στην ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α για τον οπτικοακουστικο΄ τοµε΄α η µετα΄δοση
΄ ν οδω΄ν µετα΄δοσης δεν αντιµετωπι΄ζεται κατα΄λληλα και κατ’
του ιδι΄ου η΄ παροµοι΄ου περιεχοµε΄νου µε΄σω διαφορετικω
αυτο΄ν τον τρο΄πο οι υπηρεσι΄ες της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας υπο΄κεινται µε την εξαι΄ρεση της τηλεο΄ρασης και
της ραδιοφωνι΄ας, ανεξαρτη΄τως του περιεχοµε΄νου τους, στις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 2000/31/ΕΚ (1)·
9.
ζητει΄, για το λο΄γο αυτο΄, εκ νε΄ου τη θεµελιω΄δη περαιτε΄ρω εξε΄λιξη του ισχυ΄οντος νοµικου΄ πλαισι΄ου σε µια
δε΄σµη πλαι΄σιο για τα οπτικοακουστικα΄ περιεχο΄µενα µε διαφορετικα΄ επι΄πεδα ρυ΄θµισης ανα΄λογα µε το ρο΄λο του
περιεχοµε΄νου στη διαµο΄ρφωση γνω΄µης ο΄που πρε΄πει να διασφαλι΄ζεται ο χαρακτη΄ρας µιας οδηγι΄ας ως νοµοθετικου΄
κειµε΄νου θεσπι΄ζοντας τις «ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς»·
΄ ν µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην προω΄θηση της πολυφωνι΄ας
10. τονι΄ζει τον ρο΄λο των τοπικω΄ν και περιφερειακω
΄ σσας και πολιτισµου΄ και το συγκεπηγω΄ν πληροφο΄ρησης και στην προστασι΄α της πολυµορφι΄ας σε θε΄µατα γλω
κριµε΄νο καθη΄κον της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης στον τοµε΄α αυτο΄ ο΄που τα εµπορικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης δεν
µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν αυτο΄ το ρο΄λο για οικονοµικου΄ς λο΄γους (πα΄ρα πολυ΄ µικρε΄ς αγορε΄ς)·
11. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η προστασι΄α της πολυφωνι΄ας δεν περιλαµβα΄νεται πλε΄ον στις
΄ σεων της Επιτροπη΄ς για τον οπτικοακουστικο΄ τοµε΄α ου΄τε εµφανι΄ζεται
προτεραιο΄τητες των στρατηγικω΄ν ανακοινω
΄ ρησης της οδηγι΄ας «τηλεο΄ραση χωρι΄ς
ως ΄ενα απο΄ τα θε΄µατα που θα αντιµετωπιστου΄ν στο πλαι΄σιο της αναθεω
συ΄νορα»·
12. αναγνωρι΄ζει ο΄τι η ποικιλι΄α των µοντε΄λων για τη ρυ΄θµιση των αγορω΄ν των µε΄σων ενηµε΄ρωσης που ΄εχουν
αναπτυ΄ξει τα κρα΄τη µε΄λη αντικατοπτρι΄ζει τις διαφορετικε΄ς πολιτικε΄ς, πολιτισµικε΄ς και κοινωνικε΄ς ανα΄γκες, εκφρα΄ζει, ωστο΄σο, ανησυχι΄ες για το ενδεχο΄µενο οι ΄εντονα αποκλι΄νουσες προσεγγι΄σεις να δηµιουργη΄σουν εµπο΄δια στην
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην ΕΕ·
ελευ΄θερη παροχη΄ οπτικοακουστικω
13. εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του ως προς το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ Επαφη΄ς που συστα΄θηκε στο πλαι΄σιο της
΄ πους των υπουργει΄ων εθνικω
΄ ν κυβερνη΄σεων
οδηγι΄ας «τηλεο΄ραση χωρι΄ς συ΄νορα» απαρτι΄ζεται κυρι΄ως απο΄ εκπροσω
΄ ν των µε΄σων ενηµε΄ρωσης·
και ο΄χι απο΄ µε΄λη ανεξα΄ρτητων ρυθµιστικω΄ν αρχω
14. χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση, σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, µιας αρχη΄ς ιδιοκτησι΄ας µε΄σων ενηµε΄ρωσης η οποι΄α ΄εχει
την υποχρε΄ωση να εποπτευ΄ει την ιδιοκτησι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και την αρµοδιο΄τητα να διενεργει΄ ελε΄γχους
ιδι΄α πρωτοβουλι΄α· υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι αρχε΄ς αυτε΄ς πρε΄πει επι΄σης να ελε΄γχουν την ουσιαστικη΄ τη΄ρηση των νο΄µων,
΄ ν παραγο΄ντων στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
΄ ν, πολιτιστικω
΄ ν και πολιτικω
την ισο΄τιµη προ΄σβαση των διαφο΄ρων κοινωνικω
την αντικειµενικο΄τητα και ορθο΄τητα της παρεχο΄µενης ενηµε΄ρωσης·
15. επισηµαι΄νει ο΄τι η πολυµορφι΄α της ιδιοκτησι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των
φορε΄ων δεν επαρκει΄ για τη διασφα΄λιση της πολυφωνι΄ας του περιεχοµε΄νου των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και ο΄τι η
αυξανο΄µενη χρη΄ση πρακτορει΄ων ειδη΄σεων οδηγει΄ σε πανοµοιο΄τυπους τι΄τλους και περιεχο΄µενο·
16. πιστευ΄ει ο΄τι η πολυφωνι΄α στην ΕΕ απειλει΄ται λο΄γω του ελε΄γχου των µε΄σων ενηµε΄ρωσης απο΄ πολιτικου΄ς
φορει΄ς η΄ προ΄σωπα και απο΄ ορισµε΄νους εµπορικου΄ς οργανισµου΄ς, ο΄πως διαφηµιστικε΄ς εταιρει΄ες, και ο΄τι, ως γενικη΄
΄ ντας επιρροη΄
αρχη΄, η εθνικη΄, περιφερειακη΄ η΄ τοπικη΄ κυβε΄ρνηση δεν θα πρε΄πει να εκµεταλλευ΄εται τη θε΄ση της ασκω
στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης και ο΄τι, επιπλε΄ον, θα πρε΄πει να παρε΄χονται ακο΄µη αυστηρο΄τερες εγγυη΄σεις ο΄ταν ΄ενα µε΄λος
της κυβε΄ρνησης διαθε΄τει συµφε΄ροντα στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
(1) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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17. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η Πρα΄σινη Βι΄βλος εξε΄τασε πιθανε΄ς διατα΄ξεις για την αποφυγη΄ ανα΄λογης συ΄γκρουσης
συµφερο΄ντων, ενω΄ επι΄σης συµπεριε΄λαβε κανο΄νες για τον αποκλεισµο΄ ατο΄µων που δεν επιτρε΄πεται να γι΄νουν πα΄ρο΄ ς και κανο΄νες για τη µεταβι΄βαση συµφερο΄ντων η΄ αλλαγε΄ς στον «ελεγκτη΄» του παρο΄χοι µε΄σων ενηµε΄ρωσης καθω
χου µε΄σων ενηµε΄ρωσης·
18. θεωρει΄ ο΄τι, ο΄σον αφορα΄ το κοινο΄, η αρχη΄ της πολυφωνι΄ας µπορει΄ και πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται απο΄ κα΄θε
φορε΄α πληροφο΄ρησης, µε΄σω του σεβασµου΄ της ανεξαρτησι΄ας και του επαγγελµατισµου΄ των συνεργατω΄ν του και
των παραγο΄ντων διαµο΄ρφωσης της κοινη΄ς γνω΄µης· στο πλαι΄σιο αυτο΄, θεωρει΄ ιδιαιτε΄ρως σηµαντικη΄ τη θε΄σπιση
κανο΄νων δεοντολογι΄ας που αποτρε΄πουν την παρε΄µβαση των ιδιοκτητω΄ν η΄ των µετο΄χων η΄ ΄εξωθεν παραγο΄ντων,
ο΄πως οι κυβερνη΄σεις, στο περιεχο΄µενο της πληροφο΄ρησης·
19. χαιρετι΄ζει την επικει΄µενη µελε΄τη της Επιτροπη΄ς για τον αντι΄κτυπο των µε΄τρων ελε΄γχου στις αγορε΄ς τηλεοπτικη΄ς διαφη΄µισης, αλλα΄ εξακολουθει΄ να εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τη σχε΄ση µεταξυ΄ της διαφη΄µισης και της
΄ ς οι µεγα΄λες εταιρι΄ες µε΄σων ενηµε΄ρωσης βρι΄σκονται σε πλεονεκτικη΄ θε΄ση
πολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης καθω
ως προς την απο΄κτηση περισσο΄τερων διαφηµι΄σεων·
20. τονι΄ζει ρητω΄ς ο΄τι πολιτισµικε΄ς και οπτικοακουστικε΄ς υπηρεσι΄ες δεν αποτελου΄ν υπηρεσι΄ες κατα΄ την παρα΄ ν διαπραγµατευ΄σεων
δοσιακη΄ ΄εννοια και, για το λο΄γο αυτο΄, δεν επιτρε΄πεται να αποτελου΄ν και αντικει΄µενο σχετικω
΄ ν εµπορικω
΄ ν συµφωνιω
΄ ν, π.χ. στο πλαι΄σιο της Γενικη΄ς Συµφωνι΄ας ∆ασµω΄ν και
απελευθε΄ρωσης στο πλαι΄σιο διεθνω
Εµπορι΄ου·
21. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση της Ευρωπαϊκη΄ς Συνε΄λευσης στο α΄ρθρο ΙΙΙ-217 του σχεδι΄ου Συντα΄γµατος ο΄σον
΄ ν στον τοµε΄α του εµπορι΄ου µε πολιτιαφορα΄ τη λη΄ψη αποφα΄σεων κατα΄ τη διαπραγµα΄τευση και συ΄ναψη συµφωνιω
σµικε΄ς και οπτικοακουστικε΄ς υπηρεσι΄ες·

Υπηρεσι΄ες δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης
22. επισηµαι΄νει τις θεµελιω΄δεις αλλαγε΄ς των τελευται΄ων ει΄κοσι χρο΄νων στο περιβα΄λλον στο οποι΄ο λειτουργου΄ν
οι δηµο΄σιοι ραδιοτηλεοπτικοι΄ σταθµοι΄ λο΄γω του ανταγωνισµου΄ απο΄ διεθνη΄ και εµπορικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης και
των τεχνολογικω΄ν εξελι΄ξεων·
23. τονι΄ζει ο΄τι για να προωθηθει΄ η πολιτιστικη΄ ποικιλοµορφι΄α στην ψηφιακη΄ εποχη΄, πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να
µπορει΄ η δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση να φθα΄νει στο κοινο΄ µε΄σω ο΄σο το δυνατο΄ν περισσοτε΄ρων δικτυ΄ων και συστηµα΄των διανοµη΄ς· ει΄ναι εποµε΄νως πολυ΄ σηµαντικο΄ για τις δηµο΄σιες ραδιοτηλεορα΄σεις να αναπτυ΄ξουν νε΄ες υπηρεσι΄ες µε΄σων ενηµε΄ρωσης· τονι΄ζει επι΄σης ο΄τι το Πρωτο΄κολλο του Άµστερνταµ παρε΄χει στα κρα΄τη µε΄λη την εξουσι΄α
να καθορι΄ζουν την αποστολη΄ της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης και ο΄τι η προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, της 15ης Νοεµβρι΄ου 2001, αναφε΄ρει ο΄τι «στην αποστολη΄ του δηµοσι΄ου θα µπορου΄σαν να περιληφθου΄ν
ορισµε΄νες υπηρεσι΄ες που δεν ει΄ναι “προγρα΄µµατα” µε την παραδοσιακη΄ ΄εννοια, ο΄πως ει΄ναι οι υπηρεσι΄ες ανοικτη΄ς
επικοινωνι΄ας, στο βαθµο΄ που, ενω΄ θα λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄πτυξη και η διαφοροποι΄ηση των δραστηριοτη΄των
στην ψηφιακη΄ εποχη΄, αυτε΄ς θα καλυ΄πτουν τις ΄διες
ι
δηµοκρατικε΄ς, κοινωνικε΄ς και πολιτιστικε΄ς ανα΄γκες της εν
λο΄γω κοινωνι΄ας»·
΄ ς, ο΄τι η ΄εννοια της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης εξελι΄σσεται στην συγκλι΄νουσα κοινωνι΄α της
24. τονι΄ζει, συνεπω
΄ ν µε΄σων ενηµε΄ρωπληροφορι΄ας· και ο΄τι εκτο΄ς απο΄ την παραδοσιακη΄ ραδιοτηλεο΄ραση η ανα΄πτυξη νε΄ων υπηρεσιω
σης θα καθι΄σταται ο΄λο και πιο σηµαντικη΄ για την εκπλη΄ρωση της αποστολη΄ς τους να προσφε΄ρουν πλουραλιστικο΄
περιεχο΄µενο·
25. τονι΄ζει τη σηµασι΄α της πολυφωνι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης για την προω΄θηση της πολιτισµικη΄ς, κοινωνι΄ νει, ειδικο΄τερα, το καθη΄κον του τοµε΄α της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης
κη΄ς και πολιτικη΄ς πολυµορφι΄ας και σηµειω
να παρε΄χει προς τους πολι΄τες υπηρεσι΄α ιδιαι΄τερα υψηλη΄ς ποιο΄τητας, διασφαλι΄ζοντας την προ΄σβαση στην παροχη΄
διαφοροποιηµε΄νης, ουδε΄τερης αξιο΄πιστης, ορθη΄ς και αντικειµενικη΄ς πληροφο΄ρησης, πολιτισµου΄ και περιεχοµε΄νου
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η αξιοπιστι΄α, η πολυφωνι΄α, η ταυτο΄τητα, η συµµετοχη΄ και η πολιτιστικη΄ καινοτοµι΄α,
ο΄πως εξα΄λλου αναγνωρι΄ζεται απο΄ το Πρωτο΄κολλο για τη δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση που ΄εχει προσαρτηθει΄ στη
Συνθη΄κη του Άµστερνταµ·
26. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη διασφα΄λισης σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ της απο΄λυτης ανεξαρτησι΄ας της
δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης και της προστασι΄ας της απο΄ παρεµβολε΄ς, ΄ετσι ω΄στε η δηµο΄σια χρηµατοδο΄τηση να
µην χρησιµοποιει΄ται για να διατηρει΄ται στην εξουσι΄α η τρε΄χουσα κυβε΄ρνηση η΄ να περιορι΄ζεται η κριτικη΄ εις βα΄ρος
της, ενω΄, σε περι΄πτωση παρε΄µβασης απο΄ την εθνικη΄ κυβε΄ρνηση, να υπα΄ρχει προσφυγη΄ στα δικαστη΄ρια η΄ σε
ανεξα΄ρτητο κριτη΄·
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27. τονι΄ζει ο΄τι παρο΄λο που το΄σο η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ο΄σο και η απο΄φαση Altmark παρε΄χουν κριτη΄ρια για τη συµβατο΄τητα της δηµο΄σιας χρηµατοδο΄τησης προς τη δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση, δεν υπα΄ρχει η αξι΄ωση
προς τα κρα΄τη µε΄λη να διασφαλι΄ζουν επαρκη΄ χρηµατοδο΄τηση στους δηµο΄σιους ραδιοτηλεοπτικου΄ς σταθµου΄ς·
θεωρει΄ σχετικα΄ ο΄τι η υποχρε΄ωση που επιβα΄λλεται στους πολι΄τες να καταβα΄λλουν τε΄λος για την υποστη΄ριξη του
δηµο΄σιου ραδιοτηλεοπτικου΄ τοµε΄α ΄εχει νο΄ηµα µο΄νον στην περι΄πτωση που ο συγκεκριµε΄νος ραδιοτηλεοπτικο΄ς
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την ορθη΄, αντικειµενικη΄, πλη΄ρη, διαφοτοµε΄ας διαδραµατι΄ζει συγκεκριµε΄νο ρο΄λο ΄εναντι των πολιτω
ροποιηµε΄νη και υψηλη΄ς ποιο΄τητας πληροφο΄ρηση σε κοινωνικα΄, πολιτικα΄, πολιτιστικα΄ και θεσµικα΄ θε΄µατα· επισηµαι΄νει µε ανησυχι΄α ο΄τι αντι΄θετα, υπα΄ρχει τα΄ση υποβα΄θµισης της ποιο΄τητας και του περιεχοµε΄νου και, ως εκ
του΄του, η καταβολη΄ του τε΄λους στη δηµο΄σια υπηρεσι΄α κινδυνευ΄ει να καταλη΄ξει σε πραγµατικη΄ στρε΄βλωση της
αγορα΄ς εξαιτι΄ας του ανταγωνιστικου΄ πλεονεκτη΄µατος που ΄εχει αποκτη΄σει ο δηµο΄σιος ραδιοτηλεοπτικο΄ς τοµε΄ας σε
σχε΄ση µε τα εµπορικα΄ µε΄σα επικοινωνι΄ας υπο΄ συνθη΄κες ουσιαστικη΄ς οµοιο΄τητας του περιεχο΄µε΄νου και ποιο΄τητας
της ενηµε΄ρωσης·
28. επισηµαι΄νει τις ΄ερευνες της Επιτροπη΄ς για τη χρηµατοδο΄τηση του ολλανδικου΄ κρα΄τους προς τους δηµο΄σιους ραδιοτηλεοπτικου΄ς σταθµου΄ς σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σον το κρα΄τος χορη΄γησε στους δηµο΄σιους ραδιοτηλεοπτικου΄ς σταθµου΄ς περισσο΄τερους πο΄ρους απο΄ αυτου΄ς που πρα΄γµατι απαιτου΄νταν για την χρηµατοδο΄τηση των
΄ ν τους, και κατα΄ πο΄σον οι δικαιου΄χοι των δηµοσι΄ων πο΄ρων χρησιµοποι΄ησαν αυτο΄ το
κοινη΄ς ωφε΄λειας υπηρεσιω
΄ ν τους δραστηριοτη΄των,
πλεο΄νασµα δηµο΄σιου χρη΄µατος για την επιδο΄τηση των µη κοινη΄ς ωφε΄λειας εµπορικω
΄ ς και τις προηγου΄µενες ΄ερευνες σχετικα΄ µε τη χρηµατοδο΄τηση των δηµο΄σιων ραδιοτηλεοπτικω
΄ ν σταθµω΄ν
καθω
στην Ιταλι΄α, την Ισπανι΄α και τη ∆ανι΄α·
΄ σεων που απαιτου΄ν απο΄ τους παρο΄χους καλω29. χαιρετι΄ζει την εφαρµογη΄, σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, υποχρεω
διακη΄ς τηλεο΄ρασης να καλυ΄πτουν κρατικα΄ κανα΄λια καθω΄ς και να παρε΄χουν µε΄ρος της χωρητικο΄τητας ψηφιακη΄ς
µετα΄δοσης σε δηµο΄σιους παρο΄χους·
΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης
Εµπορικα
΄ ν µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην καινοτοµι΄α, την οικονοµικη΄ ανα΄30. επιδοκιµα΄ζει µεν τη συµβολη΄ των εµπορικω
΄ νει συγχρο΄νως ο΄τι η αυξηµε΄νη συγκε΄ντρωση των µε΄σων ενηµε΄ρωσης,
πτυξη και την πολυφωνι΄α, αλλα΄ σηµειω
΄ ν εταιριω΄ν πολυµε΄σων και της διασυνοριακη΄ς ιδιοκτησι΄ας, απειλει΄ την πολυφωπεριλαµβανοµε΄νων των πολυεθνικω
νι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης·
31. επισηµαι΄νει ο΄τι, µολονο΄τι η Επιτροπη΄ ερευνα΄ τις σηµαντικο΄τερες συγχωνευ΄σεις στο πλαι΄σιο του κανονι΄ νευσης στην πολυφωνι΄α,
σµου΄ για τις συγχωνευ΄σεις της ΕΕ, δεν εξετα΄ζει συγκεκριµε΄να τις επιπτω΄σεις µιας συγχω
ου΄τε διερευνα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ακο΄µη και οι εγκεκριµε΄νες συγχωνευ΄σεις µπορου΄ν παρα΄ ταυ΄τα να εξακολουθη΄σουν
να ελε΄γχονται και να παρακωλυ΄ονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη βα΄σει κριτηρι΄ων πολυφωνι΄ας·
32. πιστευ΄ει ο΄τι ακο΄µη και µεσαι΄ου µεγε΄θους συγχωνευ΄σεις µπορου΄ν να επιφε΄ρουν σηµαντικε΄ς συνε΄πειες στην
πολυφωνι΄α και ο΄τι οι συγχωνευ΄σεις µε΄σων ενηµε΄ρωσης πρε΄πει να υπο΄κεινται σε συστηµατικο΄ ΄ελεγχο σχετικα΄ µε τις
επιδρα΄σεις τους στην πολυφωνι΄α ει΄τε απο΄ µια υπηρεσι΄α ανταγωνισµου΄ ει΄τε απο΄ µια χωριστη΄ αρχη΄, ο΄πως προτα΄΄ ν απο΄ κυβερνητικε΄ς και ρυθµιθηκε απο΄ τον ΟΟΣΑ, χωρι΄ς να διακυβευ΄εται η ελευθερι΄α συντακτω΄ν και εκδοτω
στικε΄ς παρεµβα΄σεις·
33. επισηµαι΄νει τις διαφορετικε΄ς µεθο΄δους για τον προσδιορισµο΄ του βαθµου΄ οριζο΄ντιας συγκε΄ντρωσης στα
µε΄σα ενηµε΄ρωσης (µερι΄διο ακροατηρι΄ου, µερι΄διο κατο΄χου α΄δειας, περιορισµο΄ς µεριδι΄ου εισοδη΄µατος/συχνο΄τητας
΄ νιας η΄ διασταυρου΄µεκαι µερι΄διο κεφαλαι΄ου/µετα΄δοση) και το βαθµο΄ της κα΄θετης ολοκλη΄ρωσης και της «διαγω
νης» συγκε΄ντρωσης στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
34. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του ενο΄ψει του γεγονο΄τος ο΄τι σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη φορει΄ς εκµετα΄λλευσης
ελε΄γχουν η΄δη αποκλειστικα΄ µε΄σω συστηµα΄των προτεραιο΄τητας την προ΄σβαση στις παροχε΄ς τους και τους θεατε΄ς
τους (δηµιουργι΄α ενο΄ς αποκαλου΄µενου «Bottleneck») και αποκλει΄ουν α΄λλους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης η΄ χρη΄στες
απο΄ αυτο΄ (αποκαλου΄µενη «Gate Keeper Position»)·
΄ ν και της ελευθερι΄ας επιλογη΄ς των
35. τονι΄ζει ο΄τι για τη διασφα΄λιση µιας ελευ΄θερης ροη΄ς των πληροφοριω
΄ δη σηµασι΄α ανοικτα΄ διαλειτουργικα΄ προγρα΄µµατα δι’ επαφω
΄ ν προγραµµατισµου΄ (ΑΡΙ)
χρηστω΄ν αποκτου΄ν θεµελιω
και παραπε΄µπει στην περιεχο΄µενη στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 2002/21/ΕΚ (1) απαι΄τηση για την εκτεταµε΄νη διαλειτουργικο΄τητα στην ψηφιακη΄ τηλεο΄ραση·
36. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν υιοθε΄τησε τις προτα΄σεις και απαιτη΄σεις του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για τον ΄εγκαιρο ορισµο΄ και την υποστη΄ριξη της διαλειτουργικο΄τητας·
(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
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37. καλει΄ την Επιτροπη΄, για την αποφυγη΄ της επιβολη΄ς ενο΄ς υποχρεωτικου΄ προτυ΄που για την ψηφιακη΄ τηλε΄ σει στα κρα΄τη µε΄λη ποια µε΄τρα επιτρε΄πονται ο΄σον αφορα΄ τη µετα΄βαση σε ΄ενα ανοικτο΄ διαο΄ραση, να ανακοινω
λειτουργικο΄ προ΄τυπο και να καθορι΄σει τα κριτη΄ρια, βα΄σει των οποι΄ων θα ελε΄γχουν τη διασφα΄λιση της διαλειτουρ΄ ν, προτου΄ υποβα΄λει ΄εως την 25η Ιουλι΄ου 2004 την ΄εκθεση΄
γικο΄τητας και της ελευθερι΄ας επιλογη΄ς των χρηστω
της συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας 2002/21/ΕΚ, για τη διασφα΄λιση της διαλειτουργικο΄τητας και της ελευθερι΄ας επιλογη΄ς των χρηστω΄ν στα κρα΄τη µε΄λη·
΄ ν οδηγω΄ν προγρα΄µµατος (EPG), τη συ΄νδεση
38. επισηµαι΄νει µε ανησυχι΄α την αυξανο΄µενη επιρροη΄ ηλεκτρονικω
΄ ν αναζη΄τησης του διαδικτυ΄ου στη διαµο΄ρφωση γνω΄µης και τις εις αυτο΄ν τον τοµε΄α
προγραµµα΄των και µηχανω
διαπιστου΄µενες διαµεθοριακε΄ς κα΄θετες και οριζο΄ντιες κινη΄σεις συγκε΄ντρωσης·
΄ν
39. υπογραµµι΄ζει ο΄τι το προ΄βληµα της πολυφωνι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης περιλαµβα΄νει, πε΄ραν των σχετικω
΄ ν, και εκει΄νες σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο, το δικαι΄ωµα των πολιτω΄ν να ενηµερω
΄ νονται κατα΄
µε την ιδιοκτησι΄α πτυχω
τρο΄πο ορθο΄, αντικειµενικο΄, πλη΄ρη, ιδιαι΄τερα µε τη δυνατο΄τητα ισο΄τιµης και χωρι΄ς διακρι΄σεις προ΄σβασης των
΄ ν πολιτιστικω
΄ ν και πολιτικω
΄ ν παραγο΄ντων στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
διαφο΄ρων κοινωνικω

΄ λυση εκ µε΄ρους του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου
Προκαταρκτικη΄ ανα
40. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α των αιτιολογη΄σεων της πρωτοβουλι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε
τους κινδυ΄νους παραβι΄ασης στην ΕΕ και ιδιαι΄τερα στην Ιταλι΄α, της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και ενηµε΄ρωσης, που
αντικατοπτρι΄ζουν δια΄σπαρτη ανησυχι΄α στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς κοινη΄ς γνω΄µης σε σχε΄ση µε τα φαινο΄µενα
συγκε΄ντρωσης των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και συ΄γκρουσης συµφερο΄ντων·
41. επιδοκιµα΄ζει την προκαταρκτικη΄ µελε΄τη που διεξη΄γαγε το Ευρωπαϊκο΄ Ινστιτου΄το για τα Με΄σα Ενηµε΄ρωσης
στο πλαι΄σιο ευρυ΄τερης µελε΄της µε θε΄µα: «η πληροφο΄ρηση του πολι΄τη στη νε΄α ΕΕ: υποχρεω΄σεις για τα µε΄σα
ενηµε΄ρωσης και τα θεσµικα΄ ο΄ργανα σε σχε΄ση µε το δικαι΄ωµα των πολιτω΄ν για πλη΄ρη και αντικειµενικη΄ πληροφο΄ρηση», η οποι΄α εξε΄τασε βασικο΄ αριθµο΄ χωρω΄ν, περιλαµβανοµε΄νων των µεγαλυ΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν, των µικρο΄΄ πη, µε
τερων κρατω΄ν µελω΄ν και παραδειγµα΄των απο΄ την Σκανδιναβι΄α, τη Νο΄τια Ευρω΄πη και την Ανατολικη΄ Ευρω
σκοπο΄ την επισκο΄πηση των διαφο΄ρων συστηµα΄των που αντικατοπτρι΄ζουν διαφορετικε΄ς παραδο΄σεις στη χρη΄ση των
µε΄σων ενηµε΄ρωσης και αναµε΄νει την τελικη΄ µελε΄τη, που πρε΄πει να ολοκληρωθει΄ τον Ιου΄νιο, η οποι΄α θα περιλαµβα΄νει τελικα΄ συγκριτικα΄ συµπερα΄σµατα µε βα΄ση την κατα΄σταση και στα 25, σηµερινα΄ και νε΄α, κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ
και θα διατυπω΄νει πλη΄ρεις συστα΄σεις·
΄ ρες (Γαλλι΄α, Γερµανι΄α, Ιρλανδι΄α, Ιταλι΄α, Ολλανδι΄α,
42. επισηµαι΄νει ο΄τι σε καθεµι΄α απο΄ τις οκτω΄ εξετασθει΄σες χω
Πολωνι΄α, Σουηδι΄α και Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο) υπα΄ρχουν ζητη΄µατα που απαιτου΄ν περαιτε΄ρω διερευ΄νηση, αναµε΄νει δε
την τελικη΄ µελε΄τη ΄ετσι ω΄στε να µπορει΄ να γι΄νει συ΄γκριση µεταξυ΄ ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν·
΄ ν σε βα΄θος που ΄εχουν η΄δη πραγµατοποιηθει΄ απο΄ ανεξα΄ρτητους φορει΄ς,
43. επισηµαι΄νει επι΄σης, βα΄σει ερευνω
΄ν
ακο΄µη και στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, απο΄ τις οποι΄ες απορρε΄ουν πολυα΄ριθµες γνωµοδοτη΄σεις διεθνω
΄ ν, εθνικω
΄ ν αρχω
΄ ν και του ιδι΄ου του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που αγνο΄ησε η ιταλικη΄ κυβε΄ρνηση, ο΄τι
οργανισµω
΄ µατος στην ελευ΄θερη ΄εκφραση και ενηµε΄ρωση στην Ιταλι΄α·
υφι΄σταται κι΄νδυνος παραβι΄ασης του δικαιω
44. επισηµαι΄νει ο΄τι, µε βα΄ση την προκαταρκτικη΄ ΄ερευνα που διενη΄ργησε σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σον η πολυφω΄ ς, υπα΄ρχουν αρκετε΄ς ανησυχι΄ες που δικαιολογου΄ν τη λεπτοµερη΄ εξε΄ταση της κατα΄στανι΄α προστατευ΄εται επαρκω
σης εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς και ο΄τι πρε΄πει να προταθου΄ν οι δε΄ουσες νοµοθετικε΄ς λυ΄σεις·
45. πιστευ΄ει ο΄τι η ΄εκθεση του Ευρωπαϊκου΄ Ινστιτου΄του για τα Με΄σα Ενηµε΄ρωσης παρε΄χει βα΄ση για την εκπο΄νηση ετη΄σιας ΄εκθεσης σχετικα΄ µε την πολυφωνι΄α, στην οποι΄α θα εξετα΄ζεται το επι΄πεδο συγκε΄ντρωσης απο΄ πλευρα΄ς
παροχη΄ς (οριζο΄ντιας, κα΄θετης και πολλαπλη΄ς ιδιοκτησι΄ας), ακο΄µη και ο΄σον αφορα΄ την κατανοµη΄ των διαφηµι΄ ν πο΄ρων, η ανεξαρτησι΄α των εκδοτω
΄ ν, η ποικιλι΄α του περιεχοµε΄νου (εσωτερικο΄ και εξωτερικο΄) και η ζη΄τηση,
στικω
δηλαδη΄ οι προτιµη΄σεις του κοινου΄·

΄ σταση στα κρα
΄ τη µε΄λη
Η κατα
46.
&

επισηµαι΄νει ο΄τι, κατα΄ το 2002, στη Γαλλι΄α:
΄ θηκαν δια΄φορες παραβια΄σεις της ελευθερι΄ας του Τυ΄που (δηλαδη΄ καταστροφη΄ του τυπογραφικου΄ υλισηµειω
κου΄ νε΄ας ελευ΄θερης ηµερη΄σιας εφηµερι΄δας απο΄ τις συνδικαλιστικε΄ς ενω΄σεις και α΄σκηση πι΄εσης απο΄ την
Αστυνοµι΄α εις βα΄ρος δηµοσιογρα΄φων),

30.4.2004

30.4.2004
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&

΄ σεις λιβελογραφηµα΄των, λο΄γω της
τα γαλλικα΄ δικαστη΄ρια καταδικα΄ζουν συχνα΄ δηµοσιογρα΄φους σε περιπτω
΄ ρας σε θε΄µατα δυσφη΄µησης, και προστασι΄ας απορρη΄των πηγω΄ν, και
παρωχηµε΄νης νοµοθεσι΄ας της χω

&

΄ µατα αποφα΄σισε ο΄τι το Εφετει΄ο του Παρισιου΄ παραβι΄ασε
το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο για τα Ανθρω΄πινα ∆ικαιω
΄ µατα του Ανθρω΄που (1)·
το α΄ρθρο 10 της Ευρωπαϊκη΄ς Συ΄µβασης για τα ∆ικαιω

47.

επισηµαι΄νει ο΄τι στην Ιρλανδι΄α:

&

΄ ρησης της νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της δυσφη΄µησης, οι εθνικε΄ς εφηµερι΄δες της
στο πλαι΄σιο της αναθεω
Ιρλανδι΄ας υπε΄βαλαν προ΄ταση για ΄δρυση
ι
ανεξα΄ρτητου Συµβουλι΄ου Τυ΄που και για ∆ιαµεσολαβητη΄ Τυ΄που,
΄ ν αναζητει΄ θεσµικο΄ πλαι΄σιο που να αποτελει΄ται απο΄ διορισµε΄να απο΄
αλλα΄ ο΄τι η οµα΄δα νοµικω΄ν συµβουλω
΄ δικα προτυ΄πων και θα ΄εχουν πλη΄ρη δικαιοδοτην κυβε΄ρνηση µε΄λη τα οποι΄α θα συντα΄ξουν το δικο΄ τους κω
΄ ν,
τικη΄ αρµοδιο΄τητα σε θε΄µατα εφαρµογη΄ς αυτω΄ν των κωδικω

&

δεν υπα΄ρχει ισο΄τιµη µεταχει΄ριση λο΄γω της καταβολη΄ς του ΦΠΑ για τις ιρλανδικε΄ς εφηµερι΄δες αλλα΄ της µη
καταβολη΄ς η ΦΠΑ για τις εφηµερι΄δες του ΗΒ, οι οποι΄ες ελε΄γχουν περι΄που το 25 % της ιρλανδικη΄ς αγορα΄ς,

&

φαι΄νεται ο΄τι στην ιρλανδικη΄ αγορα΄ κατε΄χουν δεσπο΄ζουσα θε΄ση οι ανεξα΄ρτητες εφηµερι΄δες, οι οποι΄ες υπολογι΄ζονται αναλο΄γως σε 50-80 %, η δε αρµο΄δια για τον ανταγωνισµο΄ αρχη΄ συµπεραι΄νει ο΄τι υπα΄ρχει επαρκη΄ς
΄ ς, δεν απειλει΄ται η πολυφωνι΄α στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
εκδοτικη΄ πολυµορφι΄α και, συνεπω

48.

επισηµαι΄νει ο΄τι στην Γερµανι΄α:

&

΄ ν, (δηλαδη΄ η
το Οµοσπονδιακο΄ Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο διαπι΄στωσε ο΄τι η εποπτει΄α των τηλεπικοινωνιω
΄ ν συνδιαλε΄ξεων των δηµοσιογρα΄φων), δεν συνιστα΄ παραβι΄αση των συνταγπαρακολου΄θηση των τηλεφωνικω
΄ ν ο΄πως προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 10 και 19 του Συντα΄γµατος (Θεµελιω
΄ δης Νο΄µος), τα
µατικω΄ν ελευθεριω
οποι΄α εγγυω΄νται το απο΄ρρητο της πληροφο΄ρησης,

&

συ΄µφωνα µε νοµοθετικη΄ προ΄ταση που υπε΄βαλε η Bundesrat τον Σεπτε΄µβριο 2003 µε σκοπο΄ να προσφε΄ρει
στα µεµονωµε΄να α΄τοµα καλυ΄τερη προστασι΄α ΄εναντι της χωρι΄ς α΄δεια φωτογρα΄φησης, θα επιβα΄λλονται στους
παραβα΄τες ποινε΄ς φυλα΄κισης ΄εως 2 ΄ετη η΄ αντι΄στοιχα προ΄στιµα,

&

΄ ν σε εθνικο΄
δεν υπα΄ρχει νοµοθεσι΄α που να εξασφαλι΄ζει την προ΄σβαση στα ΄εγγραφα των δηµοσι΄ων αρχω
(δηλαδη΄ οµοσπονδιακο΄) επι΄πεδο και ο΄τι µο΄νον 4 απο΄ τα οµο΄σπονδα κρατι΄δια ΄εχουν εγκρι΄νει παρο΄µοια νοµοθεσι΄α·

49.

επισηµαι΄νει ο΄τι στην Πολωνι΄α:

&

λε΄γεται ο΄τι ζητη΄θηκε απο΄ την εκδοτικη΄ εταιρει΄α Agora, η οποι΄α κατε΄χει την ηµερη΄σια εφηµερι΄δα µε τις
΄ ρο» για
περισσο΄τερες πωλη΄σεις, 20 τοπικου΄ς ραδιοφωνικου΄ς σταθµου΄ς και 11 περιοδικα΄, να καταβα΄λει «δω
α΄σκηση επιρροη΄ς µε σκοπο΄ τη θε΄σπιση ευνοϊκο΄τερης νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης βα΄σει
της οποι΄ας θα επιτρε΄πεται στους εκδο΄τες να εξαγορα΄ζουν ιδιωτικου΄ς τοπικου΄ς σταθµου΄ς,

&

υπολογι΄ζεται ο΄τι οι ξε΄νες επενδυ΄σεις στα ΄εντυπα µε΄σα ενηµε΄ρωσης καλυ΄πτουν το 40 % του τοµε΄α και ο΄τι
αυτο΄ συνεπα΄γεται προβλη΄µατα για τις ελευθερι΄ες των δηµοσιογρα΄φων δεδοµε΄νου ο΄τι οι ξε΄νοι εκδο΄τες προ΄ ριες εταιρει΄ες, πρα΄γµα που αποθαρρυ΄νει τον
σφε΄ρουν λιγο΄τερο ευνοϊκε΄ς συνθη΄κες εργασι΄ας απο΄ τις εγχω
επαγγελµατισµο΄ (2),

&

υπα΄ρχει περιορισµο΄ς της εσωτερικη΄ς ελευθερι΄ας του Τυ΄που βα΄σει του α΄ρθρου 10 του νο΄µου περι΄ Τυ΄που το
οποι΄ο ορι΄ζει ο΄τι ο δηµοσιογρα΄φος οφει΄λει να υπακου΄ει και να ακολουθει΄ τις γενικε΄ς αρχε΄ς του εκδο΄τη
του/της,

&

ση΄µερα δεν υπα΄ρχουν διατα΄ξεις (και κανε΄να εµφανε΄ς σχε΄διο για την προ΄βλεψη΄ τους) στην πολωνικη΄ νοµοθεσι΄α για τη συγκε΄ντρωση των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και την προστασι΄α της πολυφωνι΄ας·

50.
&

επισηµαι΄νει ο΄τι στην Ολλανδι΄α:
υπα΄ρχει υψηλο΄ς βαθµο΄ς συγκε΄ντρωσης το΄σο στον τοµε΄α της τηλεο΄ρασης ο΄σο και του Τυ΄που, δεδοµε΄νου ο΄τι
οι 3 βασικοι΄ πα΄ροχοι ελε΄γχουν τουλα΄χιστον 85 % της αγορα΄ς και ο΄τι, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι στην Ολλανδι΄α
΄ νεται το µεγαλυ΄τερο ποσοστο΄ διει΄σδυσης των υπηρεσιω
΄ ν καλωδιακη΄ς τηλεο΄ρασης στην Ευρω΄πη, αυτη΄
σηµειω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν·
η αγορα΄ επι΄σης κυριαρχει΄ται απο΄ 3 µεγα΄λους παρο΄χους καλωδιακω

(1) Απο΄φαση στην υπο΄θεση Colombani κ.α΄. της 25ης Ιουνι΄ου 2002.
(2) Θα πρε΄πει εν του΄τοις να επισηµανθει΄ ο΄τι οι δια΄φορες ξε΄νες εταιρει΄ες που ασκου΄ν δραστηριο΄τητα στην Πολωνι΄α, ιδι΄ως η
Norwegian Orkla-group και ο ο΄µιλος Springer, ΄εχουν εκουσι΄ως θεσπι΄σει εσωτερικου΄ς κανο΄νες για την προστασι΄α του
΄ ν απο΄ τις δηµοσιογραφικε΄ς ευθυ΄νες (ΣΥΕΚ).
προσωπικου΄ τους απο΄ τις ΄εξωθεν πιε΄σεις και τον διαχωρισµο΄ των διοικητικω
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51.
&

επισηµαι΄νει ο΄τι στη Σουηδι΄α:
΄ ς υψηλο΄ ποσοστο΄ πολλαπλη΄ς ιδιοκτησι΄ας διαφορετικω
΄ν
τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης χαρακτηρι΄ζονται απο΄ σχετικω
µε΄σων, µε αποτε΄λεσµα να διαπλε΄κονται τα ιδιοκτησιακα΄ σχη΄µατα και οι συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των
΄ ν µε΄σων το΄σο της ΄εντυπης ο΄σο και της ραδιοσηµαντικο΄τερων παραγο΄ντων στον τοµε΄α των οπτικοακουστικω
τηλεοπτικη΄ς βιοµηχανι΄ας και ο ΄διος
ι
ο΄µιλος να ελε΄γχει εταιρει΄ες και των 2 κλα΄δων,

΄ ς µια
& ΄εχει επικριθει΄ µια ΄ερευνα σχετικα΄ µε τις ειδικε΄ς συνθη΄κες που επικρατου΄ν στην αγορα΄ του Τυ΄που, καθω
µελε΄τη της βιοµηχανι΄ας ηµερησι΄ων εφηµερι΄δων, ξεχωριστα΄ απο΄ τα α΄λλα µε΄σα ενηµε΄ρωσης, θεωρει΄ται ανεπαρκη΄ς υπο΄ τις σηµερινε΄ς συνθη΄κες της αγορα΄ς·
52.
&

53.

επισηµαι΄νει ο΄τι στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:
διεξα΄γεται ΄εντονη συζη΄τηση µετα΄ την ΄εκθεση Hutton σχετικα΄ µε τις συνθη΄κες γυ΄ρω απο΄ το θα΄νατο του
επιστη΄µονα και συµβου΄λου της κυβε΄ρνησης, Ντε΄ιβις Κε΄λι, την κριτικη΄ που α΄σκησε η δηµο΄σια υπηρεσι΄α
ραδιοτηλεοπτικη΄ς µετα΄δοσης ο΄σον αφορα΄ τις κυβερνητικε΄ς αιτιολογη΄σεις του πολε΄µου στο Ιρα΄κ, την παραι΄΄ ς και τις πιθανε΄ς συνε΄πειες
τηση του γενικου΄ διευθυντη΄ και του προε΄δρου του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου, καθω
της πρακτικη΄ς της διερευνητικη΄ς δηµοσιογραφι΄ας και την αναθεω΄ρηση του χα΄ρτη και επιπλε΄ον συζητει΄ται
΄εντονα η τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ λειτουργι΄ας του BBC το οποι΄ο θεωρει΄ται προ΄τυπο για τα α΄λλα
ραδιοτηλεοπτικα΄ συστη΄µατα·
τονι΄ζει ο΄τι στην Ισπανι΄α:

&

οι εργαζο΄µενοι στον ισπανικο΄ κρατικο΄ τηλεοπτικο΄ σταθµο΄ (TVE) ΄εδωσαν στη δηµοσιο΄τητα ΄εκθεση στην οποι΄α
καταγγε΄λλουν τις κακε΄ς επαγγελµατικε΄ς πρακτικε΄ς που οδη΄γησαν σε ενηµε΄ρωση α΄νιση, µεροληπτικη΄ η΄ χειραγωγηµε΄νη, µεταξυ΄ 28 Φεβρουαρι΄ου 2003 και 5 Μαρτι΄ου 2003, στις πληροφορι΄ες για την στρατιωτικη΄
επε΄µβαση στο Ιρα΄κ και φρονου΄ν ο΄τι αυτο΄ το µε΄σο ενηµε΄ρωσης ΄εδωσε ΄εµφαση στις θε΄σεις εκει΄νων που υποστη΄ριζαν την στρατιωτικη΄ επε΄µβαση και αγνο΄ησε τις θε΄σεις εκει΄νων που υποστη΄ριζαν την συνε΄χιση των
επιθεωρη΄σεων και αντιτι΄θενταν στη χρη΄ση βι΄ας (1),

&

΄ ν µε΄σων,
δεν υφι΄σταται ακο΄µα ανεξα΄ρτητη αρχη΄ εποπτει΄ας των οπτικοακουστικω

&

η ΜΚΟ «Ανταποκριτε΄ς χωρι΄ς συ΄νορα» στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ της για το 2003 (µε τα στοιχει΄α για το 2002),
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α της για τις απειλε΄ς για τροµοκρατικε΄ς επιθε΄σεις της ETA εναντι΄ον δηµοσιογρα΄φων
στη Χω΄ρα των Βα΄σκων (τρεις εκρηκτικοι΄ µηχανισµοι΄ µε στο΄χο δηµοσιογρα΄φους απενεργοποιη΄θηκαν, κατα΄ τη
΄ ς και εναντι΄ον µιας α΄λλης εφηµερι΄δας της Μαδρι΄της την οποι΄α διε΄πραξε
δια΄ρκεια του χρο΄νου αυτου΄) καθω
αναρχικη΄ ιταλικη΄ οµα΄δα· εξα΄λλου, η οργα΄νωση αυτη΄ καταγγε΄λλει τα εµπο΄δια που συναντου΄ν δηµοσιογρα΄φοι
΄ ς και για τη οικολογικη΄ καταστροφη΄
για να αναφε΄ρουν ο΄τι το κο΄µµα Batasuna ΄εχει τεθει΄ εκτο΄ς νο΄µου, καθω
µε το πλοι΄ο Prestige,



οι κυβερνητικε΄ς πιε΄σεις στον κρατικο΄ τηλεοπτικο΄ σταθµο΄ ΤVΕ οδη΄γησαν σε κατα΄φωρες στρεβλω΄σεις και
ασα΄φειες ο΄σον αφορα΄ τα στοιχει΄α για τις ευθυ΄νες σχετικα΄ µε τις αποτρο΄παιες τροµοκρατικε΄ς επιθε΄σεις της
11ης Μαρτι΄ου 2004·

΄ ρες ΄εχουν σηµειω
΄ σει ουσιαστικη΄ προ΄οδο στην υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄
54. αναγνωρι΄ζει ο΄τι οι υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ρες που ΄εχουν µικρη΄ η΄ καθο΄λου παρα΄δοση
κεκτηµε΄νου, εκφρα΄ζει ο΄µως την ανησυχι΄α ο΄τι ορισµε΄νες υπο΄ ΄ενταξη χω
ανεξα΄ρτητων µε΄σων ενηµε΄ρωσης, θα αντιµετωπι΄σουν συγκεκριµε΄νες προκλη΄σεις σχετικα΄ µε τη διασφα΄λιση της
΄ ρες να αναγνωπολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης· εκφρα΄ζει τις αµφιβολι΄ες του για το ενδεχο΄µενο οι εν λο΄γω χω
ρι΄σουν την πολυφωνι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης ως προτεραιο΄τητα και να αναλα΄βουν την κατα΄λληλη δρα΄ση για την
προω΄θηση΄ της·
΄ σταση στην Ιταλι΄α
Η κατα
55. επισηµαι΄νει ο΄τι το ποσοστο΄ συγκε΄ντρωσης της τηλεοπτικη΄ς αγορα΄ς στην Ιταλι΄α ει΄ναι ση΄µερα το υψηλο΄΄ πη και ο΄τι, µολονο΄τι η ιταλικη΄ τηλεο΄ραση προσφε΄ρει 12 εθνικα΄ κανα΄λια και 10 ΄εως 15 περιφετερο στην Ευρω
ρειακα΄ και τοπικα΄ κανα΄λια, η αγορα΄ χαρακτηρι΄ζεται απο΄ το ολιγοπω΄λιο µεταξυ΄ RAI και MEDIASET στα πλαι΄σια
του οποι΄ου και οι 2 ο΄µιλοι καλυ΄πτουν απο΄ κοινου΄ περι΄που το 90 % του συνο΄λου του ακροατηρι΄ου και εισπρα΄τ΄ ν πο΄ρων, ΄εναντι του 88 % στη Γερµανι΄α, 82 % στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, 77 % στη
τουν το 96,8 % των διαφηµιστικω
Γαλλι΄α και 58 % στην Ισπανι΄α·
56. επισηµαι΄νει ο΄τι ο ο΄µιλος Mediaset ει΄ναι ο µεγαλυ΄τερος ιταλικο΄ς ιδιωτικο΄ς ο΄µιλος στον κο΄σµο στον τοµε΄α
΄ ν και των τηλεοπτικω΄ν µε΄σων ενηµε΄ρωσης και ΄ενας εκ των µεγαλυτε΄ρων σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο και
των επικοινωνιω
ελε΄γχει, µεταξυ΄ α΄λλων, τηλεοπτικα΄ δι΄κτυα (RΤΙ S.p.A.) και παραχωρησιου΄χους διαφη΄µισης (Publitalia 80), αµφο΄(1) Πληροφορι΄ες που δηµοσι΄ευσε το ABC, 11 Μαρτι΄ου 2003.
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τερα αναγνωρισµε΄να επιση΄µως ως καταλαµβα΄νον τα δεσπο΄ζουσα θε΄ση κατα΄ παρα΄βαση της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας
΄ ν (απο΄φαση 226/03) (1)·
(νο΄µος 247/97) απο΄ τη ρυθµιστικη΄ αρχη΄ στον τοµε΄α των επικοινωνιω
57. επισηµαι΄νει ο΄τι ΄ενας απο΄ τους τοµει΄ς στον οποι΄ο ει΄ναι καταφανη΄ς η συ΄γκρουση συµφερο΄ντων ει΄ναι ο
΄ν
τοµε΄ας της διαφη΄µισης, καθο΄σον ο ο΄µιλος Mediaset το 2001 ΄ελαβε τα 2/3 των τηλεοπτικω΄ν διαφηµιστικω
πο΄ρων που ανε΄ρχονται σε ποσο΄ 2500 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ και ο΄τι οι κυ΄ριες ιταλικε΄ς εταιρει΄ες µετε΄φεραν µεγα΄λο
΄ ν επενδυ΄σεων απο΄ τον τυ΄πο στα δι΄κτυα reti Mediaset και απο΄ την RΑΙ στη Mediaset (2)·
τµη΄µα των διαφηµιστικω
58. επισηµαι΄νει ο΄τι ο Ιταλο΄ς πρωθυπουργο΄ς δεν επε΄λυσε τη συ΄γκρουση συµφερο΄ντων που τον αφορα΄, παρα΄
τις σαφει΄ς του δεσµευ΄σεις, αλλα΄ αντι΄θετα αυ΄ξησε το ποσοστο΄ ελε΄γχου που κατε΄χει στην εταιρει΄α Mediaset (απο΄
το 48,639 % στο 51,023 %), µειω΄νοντας ΄ετσι δραστικα΄ την καθαρη΄ της χρε΄ωση, µε αισθητη΄ αυ΄ξηση των διαφηµι΄ ν εσο΄δων σε βα΄ρος των εσο΄δων των ανταγωνιστω΄ν (και των δεικτω
΄ ν ακροαµατικο΄τητας) και ιδιαι΄τερα της
στικω
διαφηµιστικη΄ς χρηµατοδο΄τησης του ΄εντυπου τυ΄που·
59. εκφρα΄ζει την αποδοκιµασι΄α του για τις επανειληµµε΄νες και τεκµηριωµε΄νες παρεµβολε΄ς, πιε΄σεις και λογοκρισι΄α εκ µε΄ρους της κυβε΄ρνησης στο οργανο΄γραµµα και τον προγραµµατισµο΄ της κρατικη΄ς τηλεο΄ρασης RΑΙ
΄ ντας απο΄ την αποµα΄κρυνση τριω΄ν γνωστω΄ν επαγγελµατιω
΄ ν· κατο΄πιν
(ακο΄µη και στα σατιρικα΄ προγρα΄µµατα), ξεκινω
εκπληκτικου΄ δηµο΄σιου αιτη΄µατος του πρωθυπουργου΄ τον Απρι΄λιο του 2002 -σε πλαι΄σιο στο οποι΄ο η απο΄λυτη
πλειοψηφι΄α του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου της RΑΙ και του αντιστοι΄χου κοινοβουλευτικου΄ οργα΄νου ελε΄γχου απο΄ ν κοµµα΄των, ενω΄ η πι΄εση αυτη΄ επεκτα΄θηκε στη συνε΄χεια και σε α΄λλα µε΄σα
τελει΄ται απο΄ µε΄λη των κυβερνητικω
ενηµε΄ρωσης που δεν ανη΄κουν στον πρωθυπουργο΄ και οδη΄γησαν µεταξυ΄ α΄λλων τον Μα΄ιο του 2003 στην παραι΄τηση του διευθυντη΄ της Corriere della Sera·
60. επισηµαι΄νει, ως εκ του΄του, ο΄τι το ιταλικο΄ συ΄στηµα παρουσια΄ζει την εξη΄ς ανωµαλι΄α: ΄εναν µοναδικο΄ συνδυασµο΄ συγκε΄ντρωσης οικονοµικη΄ς, πολιτικη΄ς και εξουσι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης στα χε΄ρια ενο΄ς ανθρω΄που &του
σηµερινου΄ πρωθυπουργου΄ της Ιταλικη΄ς Κυβε΄ρνησης& και λο΄γω του γεγονο΄τος ο΄τι η ιταλικη΄ κυβε΄ρνηση ελε΄γχει,
α΄µεσα η ΄εµµεσα, ο΄λους τους εθνικου΄ς τηλεοπτικου΄ς σταθµου΄ς·
61. επισηµαι΄νει ο΄τι στην Ιταλι΄α, απο΄ δεκαετι΄ες, το ραδιοτηλεοπτικο΄ συ΄στηµα λειτουργει΄ σε κατα΄σταση παρανοµι΄ας, ο΄πως κατ’ επανα΄ληψη εξακρι΄βωσε το Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο και ενο΄ψει της οποι΄ας οι προσπα΄θειες του
΄ ν δεν στα΄θηκαν ικανε΄ς να το επαναφε΄ρουν σε καθεστω
΄ ς νοµιµο΄τητας· η
κοινου΄ νοµοθε΄τη και των αρµοδι΄ων θεσµω
RΑΙ και η Mediaset εξακολουθου΄ν να ελε΄γχουν ΄εκαστη τρεις αναλογικου΄ς τηλεοπτικου΄ς σταθµου΄ς, παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι το Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο µε την απο΄φαση αριθ. 420 του 1994, ει΄χε αποφασι΄σει ο΄τι δεν επιτρε΄πεται στο ΄διο
ι
προ΄σωπο να εκπε΄µπει α΄νω του 20 % των τηλεοπτικω΄ν προγραµµα΄των σε επι΄γειες συχνο΄τητες σε
΄ ς του νο΄µου αριθ.
εθνικο΄ πλαι΄σιο (δηλαδη΄ α΄νω των δυ΄ο προγραµµα΄των) και ει΄χε κηρυ΄ξει το κανονιστικο΄ καθεστω
΄ ς»· ου΄τε ο νο΄µος 249/97 για τη
223/90 αντι΄θετο µε το ιταλικο΄ Συ΄νταγµα ΄εστω και ως «µεταβατικο΄ καθεστω
΄ν
συγκρο΄τηση της εγγυητικη΄ς Αρχη΄ς για τις επικοινωνι΄ες και τους κανο΄νες για τα συστη΄µατα τηλεπικοινωνιω
και ραδιοτηλεο΄ρασης) ει΄χε εφαρµο΄σει τις προδιαγραφε΄ς του Συνταγµατικου΄ ∆ικαστηρι΄ου που µε την απο΄φαση
466/02, κη΄ρυξε την αντισυνταγµατικο΄τητα του α΄ρθρου 3, εδα΄φιο 7, «καθο΄σον δεν προβλε΄πεται ο καθορισµο΄ς
΄ σει δεν υπερβαι΄νει την 31η ∆εκεµβρι΄ου
οριστικη΄ς και χωρι΄ς παρα΄ταση τελικη΄ς προθεσµι΄ας που εν πα΄ση περιπτω
2003, εντο΄ς της οποι΄ας τα εκπεµπο΄µενα προγρα΄µµατα που υπερβαι΄νουν τα ο΄ρια που καθορι΄ζονται στην παρα΄γραφο 6 του ιδι΄ου του α΄ρθρου 3 πρε΄πει να µεταδι΄δονται αποκλειστικα΄ δορυφορικα΄ η΄ καλωδιακα΄»·
(1) Ο ο΄µιλος Mediaset ελε΄γχει:
& τηλεοπτικα΄ δι΄κτυα, (Canale 5, Italia 1 και Rete 4 στην Ιταλι΄α και τον ο΄µιλο Telecinco στην Ισπανι΄α)
& δορυφορικε΄ς τηλεορα΄σεις (που υπα΄γονται στη Mediadigit) και ψηφιακα΄ τηλεοπτικα΄ δι΄κτυα
& διαφη΄µιση (Pubitalia ’80 στην Ιταλι΄α και Publiespana στην Ισπανι΄α)
& εταιρει΄ες συνδεδεµε΄νες µε τα τηλεοπτικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης (Videotime, RTI Music, Elettronica Ιndustriale, Mediavideo)
΄ ν προϊο΄ντων (Mediatrade, Finsimac, Olympia)
 εταιρει΄ες παραγωγη΄ς και διανοµη΄ς τηλεοπτικω
 σταθερε΄ς τηλεπικοινωνι΄ες (Albacom)
 πυ΄λη Internet (Jumpy S.p.A.)
 κινηµατογραφικη΄ διανοµη΄ (Medusa, που ελε΄γχει τον διανοµε΄α Blockbusters)
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν (Mediaset Investment στο Λουξεµβου΄ργο και Trefinance)
 οµι΄λους επενδυ΄σεων και χρηµατοοικονοµικω
 ασφαλιστικη΄ εταιρει΄α (Mediolanum)
 κατασκευαστικη΄ εταιρει΄α (Edilnord 2000)
 ΄ενα ποδοσφαιρικο΄ σωµατει΄ο (AC Milan)
 την εκδοτικη΄ εταιρει΄α Arnoldo Mondadori Editore που περιλαµβα΄νει το µεγαλυ΄τερο ιταλικο΄ εκδοτικο΄ οι΄κο βιβλι΄ων και
πολλα΄ περιοδικα΄
& την καθηµερινη΄ εφηµερι΄δα «Il Giornale» και την καθηµερινη΄ εφηµερι΄δα «Il Foglio».
(2) Το ΄ετος 2003, η εταιρει΄α Barilla επε΄νδυσε 86,8 % λιγο΄τερο στις εφηµερι΄δες και ταυτο΄χρονα διε΄θεσε 20,6 % περισσο΄τερο
για διαφηµιστικα΄ σποτ στα δι΄κτυα Mediaset, η Procter&Gamble 90,5 % λιγο΄τερο στις διαφηµι΄σεις στις εφηµερι΄δες και
37 % περισσο΄τερο στα δι΄κτυα Mediaset· ακο΄µη και µι΄α δηµο΄σια εταιρει΄α ο΄πως η τηλεφωνικη΄ εταιρει΄α Wind περιε΄κοψε
΄ η Rai το
κατα΄ 55,3 % τη διαφηµιστικη΄ δαπα΄νη στις εφηµερι΄δες και την αυ΄ξησε κατα΄ 10 % στα δι΄κτυα της Mediaset, ενω
΄ λειες της τα΄ξης του 8 % απο΄ διαφηµιστικου΄ς πο΄ρους υπε΄ρ της Mediaset µε µε΄γιστα ΄εσοδα 80 εκατοµµυ΄ρια
2003 ει΄χε απω
ευρω΄ (Πηγη΄: Corriere della Sera, 24 Ιουνι΄ου 2003).
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62. υπογραµµι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι το Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο της Ιταλι΄ας δη΄λωσε τον Νοε΄µβριο του 2002
(υπο΄θεση 466/2002) ο΄τι «… η διαµο΄ρφωση του υφιστα΄µενου ιταλικου΄ ιδιωτικου΄ τηλεοπτικου΄ δικτυ΄ου εθνικη΄ς
εµβε΄λειας και αναλογικη΄ς τεχνολογι΄ας βασι΄ζεται απλα΄ και µο΄νο στην κατα΄ληψη συχνοτη΄των (χρησιµοποι΄ηση
΄ ν και εξουσιοδοτη΄σεων), ΄εξω απο΄ κα΄θε λογικη΄ ενι΄σχυσης του πλουραλισµου΄
εγκαταστα΄σεων χωρι΄ς ΄εκδοση αδειω
στο πλαι΄σιο της διανοµη΄ς συχνοτη΄των και του αποτελεσµατικου΄ σχεδιασµου΄ των µε΄σων εκποµπη΄ς … Αυτη΄ η de
facto κατα΄σταση υπονοµευ΄ει την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς του πλουραλισµου΄ της πληροφο΄ρησης, η οποι΄α συνιστα΄
΄ ν” της σχετικη΄ς συνταγµατικη΄ς νοµολογι΄ας … Στο πλαι΄σιο αυτο΄, και για τους
µι΄α εκ των απαρε΄γκλιτων “επιταγω
σκοπου΄ς της συµµο΄ρφωσης προς τις συνταγµατικε΄ς αρχε΄ς, κρι΄νεται επιβεβληµε΄νο να δοθει΄ βε΄βαιο, οριστικο΄ και
΄ νιση µας κατα΄στασης (επιδεινωµε΄νης συν τοις α΄λλοις) η οποι΄α ΄εχει η΄δη κριθει΄
αναπο΄δραστο τε΄λος στη διαιω
΄ ς και στη διατη΄ρηση δικτυ΄ων τα οποι΄α ΄εχουν η΄δη
παρα΄νοµη βα΄σει της απο΄φασης αριθ. 420 του 1994, καθω
κριθει΄ “πλεονα΄ζοντα” απο΄ τον νοµοθε΄τη του 1997» και ο΄τι παρο΄λα αυτα΄ η προθεσµι΄α για τη µεταρρυ΄θµιση του
οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α δεν ΄εγινε σεβαστη΄ και η νοµοθεσι΄α για τη µεταρρυ΄θµιση του οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α
επαναπε΄µφθηκε, απο΄ τον Προ΄εδρο της ∆ηµοκρατι΄ας, στο Κοινοβου΄λιο για επανεξε΄ταση λο΄γω της µη τη΄ρησης των
΄ ν που διακη΄ρυξε το Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο (1)·
αρχω
63. λαµβα΄νει, επι΄σης, γνω΄ση του γεγονο΄τος ο΄τι οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που καθο΄ρισε η κοινοβουλευτικη΄
΄ ν για τον ενιαι΄ο παραχωρηεπιτροπη΄ για τη γενικη΄ κατευ΄θυνση και την εποπτει΄α των ραδιοτηλεοπτικω΄ν υπηρεσιω
σιου΄χο της δηµο΄σιας ραδιοτηλεοπτικη΄ς υπηρεσι΄ας και οι πολυα΄ριθµες αποφα΄σεις που πιστοποιου΄ν παραβια΄σεις
του νο΄µου εκ µε΄ρους των σταθµω΄ν που ενε΄κρινε η εγγυητικη΄ για τις επικοινωνι΄ες αρχη΄ (επιφορτισµε΄νη για την
τη΄ρηση του νο΄µου στον ραδιοτηλεοπτικο΄ τοµε΄α) δεν τηρου΄νται απο΄ τους ΄διους
ι
τους σταθµου΄ς που εξακολουθου΄ν να επιτρε΄πουν την προ΄σβαση στα εθνικα΄ τηλεοπτικα΄ µε΄σα ενηµε΄ρωσης κατα΄ τρο΄πο ουσιαστικα΄ αυθαι΄ρετο,
ακο΄µη και στο πλαι΄σιο της προεκλογικη΄ς εκστρατει΄ας·
64. ευελπιστει΄ ο΄τι ο νοµοθετικο΄ς ορισµο΄ς που περιλαµβα΄νεται στο νοµοσχε΄διο για τη µεταρρυ΄θµιση του
΄ ν»,
οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α (Νο΄µος Gasparri, α΄ρθρο 2, στοιχει΄ο Ζ) του «ολοκληρωµε΄νου συστη΄µατος επικοινωνιω
ως ενιαι΄α σχετικη΄ αγορα΄, δεν αντι΄κειται στους κοινοτικου΄ς κανο΄νες περι΄ ανταγωνισµου΄, βα΄σει του α΄ρθρου 82 της
΄ ν Κοινοτη΄των (2) και δεν καθιστα΄
Συνθη΄κης ΕΚ και πολυαρι΄θµων αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
αδυ΄νατο τον σαφη΄ και βε΄βαιο ορισµο΄ της σχετικη΄ς αγορα΄ς·
65. ευελπιστει΄ επι΄σης ο΄τι «το συ΄στηµα κατανοµη΄ς των συχνοτη΄των» που προβλε΄πεται απο΄ το σχε΄διο νο΄µου
Gasparri, δεν θα αποτελει΄ νοµιµοποι΄ηση της de facto κατα΄στασης εκ των πραγµα΄των και δεν αντι΄κειται ιδι΄ως
στην οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ, µε το α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας 2002/20/ΕΚ (3) και µε την οδηγι΄α 2002/77/ΕΚ (4) που
΄ ν συχνοτη΄των για τις υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς επικοιπροβλε΄πουν µεταξυ΄ α΄λλων ο΄τι η κατανοµη΄ των ραδιοφωνικω
νωνι΄ας πρε΄πει να βασι΄ζεται σε κριτη΄ρια αντικειµενικα΄, διαφανη΄, χωρι΄ς διακρι΄σεις και αναλογικα΄·
66. τονι΄ζει τη µεγα΄λη ανησυχι΄α του για την µη εφαρµογη΄ του νο΄µου και τη µη εκτε΄λεση των αποφα΄σεων του
΄ ς και την
Συνταγµατικου΄ ∆ικαστηρι΄ου, κατα΄ παρα΄βαση της αρχη΄ς της νοµιµο΄τητας και του κρα΄τους δικαι΄ου καθω
ανικανο΄τητα να µεταρρυθµι΄σει τον οπτικοακουστικο΄ τοµε΄α, οι οποι΄ες ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα την αποδυνα΄µωση,
΄ µατος των πολιτω΄ν στην πλουραλιστικη΄ πληροφο΄ρηση, ΄ενα δικαι΄ωµα που αναγνωρι΄ζεται
απο΄ δεκαετι΄ες, του δικαιω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της ΕΕ·
εξα΄λλου στον Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
67. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του ως προς το ο΄τι η κατα΄σταση στην Ιταλι΄α θα µπορου΄σε να προκυ΄ψει και σε
΄ ρες, σε περι΄πτωση που ΄ενας µεγιστα΄νας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης επιλε΄ξει να
α΄λλα κρα΄τη µε΄λη και σε υπο΄ ΄ενταξη χω
ασχοληθει΄ µε την πολιτικη΄·
68. εκφρα΄ζει την απογοη΄τευση΄ του γιατι΄ το ιταλικο΄ κοινοβου΄λιο δεν ΄εχει ακο΄µη εγκρι΄νει κανονισµο΄ για την
επι΄λυση του προβλη΄µατος της συ΄γκρουσης συµφερο΄ντων του πρωθυπουργου΄, συ΄µφωνα µε τις δεσµευ΄σεις που
΄ των εκατο΄ ηµερω΄ν της κυβε΄ρνηση΄ς του·
αναλη΄φθηκαν εντο΄ς των πρω
69. πιστευ΄ει ο΄τι η υιοθε΄τηση µιας γενικη΄ς µεταρρυ΄θµισης του οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α θα πραγµατοποιηθει΄
΄ ν η΄
ευκολο΄τερα, αν διαθε΄τει συγκεκριµε΄νες και κατα΄λληλες ασφαλιστικε΄ς δικλει΄δες για την αποτροπη΄ σηµερινω
΄ ν συγκρου΄σεων συµφερο΄ντων στις δραστηριο΄τητες µελω
΄ ν του εκτελεστικου΄ σε τοπικο΄, περιφερειακο΄ η΄
µελλοντικω
εθνικο΄ επι΄πεδο που ΄εχουν σηµαντικα΄ συµφε΄ροντα στον ιδιωτικο΄ οπτικοακουστικο΄ τοµε΄α·
(1) Βλ. τις αποφα΄σεις του Συνταγµατικου΄ ∆ικαστηρι΄ου της 10ης Ιουλι΄ου 1974 (αριθ. 225 και 206) και της 28ης Ιουλι΄ου
1976 (αριθ. 202) σχετικα΄ µε τον νο΄µο 103 της 14ης Απριλι΄ου 1975 (GURI, 17 Απριλι΄ου 1975, αριθ. 102), την
αρνητικη΄ γνω΄µη του Συνταγµατικου΄ ∆ικαστηρι΄ου στις αποφα΄σεις του της 21ης Ιουλι΄ου (αριθ. 148), µε την οποι΄α ασκου΄σε
κριτικη΄ για το ΄ελλειµµα νοµοθεσι΄ας κατα΄ των τραστ και την εκ των πραγµα΄των και αυτοδικαι΄ως δηµιουργι΄α µονοπωλι΄ων
και ολιγοπωλι΄ων. Συνταγµατικο΄ ∆ικαστη΄ριο, απο΄φαση αριθ. 826/88, απο΄φαση του 1994 (αριθ. 420, GURI αριθ. 51,
14 ∆εκεµβρι΄ου 1994) και απο΄φαση αριθ. 466/2002.
(2) Για τα χαρακτηριστικα΄ της δυνατο΄τητας υποκατα΄στασης της αγορα΄ς αναφορα΄ς, βλ. τις αποφα΄σεις της 21ης Φεβρουαρι΄ου
1973 στην υπο΄θεση 6/72, Continental Can (Συλλογη΄ 1973, σ. 215), της 13ης Φεβρουαρι΄ου 1979 στην υπο΄θεση
85/76, Hoffman La-Roche (Συλλογη΄ 1979, σ. 461), της 25ης Οκτωβρι΄ου 2001 στην υπο΄θεση C-475/99, Ambulanz
Glöckner (Συλλογη΄ 2001, σ. Ι-8089)· για την ΄ελλειψη επαρκου΄ς βαθµου΄ δυνατο΄τητας υποκατα΄στασης της αγορα΄ς αναφορα΄ς, βλ. τις αποφα΄σεις της 14ης Φεβρουαρι΄ου 1978 στην υπο΄θεση 27/76, United Brands (Συλλογη΄ 1978, σ. 207) και
της 11ης Απριλι΄ου 1989 στην υπο΄θεση 66/86, Ahmed Saeed (Συλλογη΄ 1989, σ. 803).
(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(4) ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 21.
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70. ευελπιστει΄ εξα΄λλου ο΄τι το σχε΄διο νο΄µου Frattini περι΄ συ΄γκρουσης συµφερο΄ντων δεν θα περιορι΄ζεται σε de
΄ ριση της συ΄γκρουσης συµφερο΄ντων του πρωθυπουργου΄, αλλα΄ θα προβλε΄πει τις κατα΄λληλες διατα΄facto αναγνω
΄ νιση της κατα΄στασης αυτη΄ς·
ξεις προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η διαιω
΄ σεις των κρατω΄ν µελω
΄ ν για τη διασφα΄λιση της πολυ71. εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του διο΄τι εα΄ν οι υποχρεω
φωνι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης ει΄χαν προσδιοριστει΄ µετα΄ την Πρα΄σινη Βι΄βλο του 1992 σχετικα΄ µε την πολυφωνι΄α,
θα µπορου΄σε πιθανο΄ν να ει΄χε αποφευχθει΄ η σηµερινη΄ κατα΄σταση στην Ιταλι΄α·

΄ σεις
Συστα
72. τονι΄ζει πως η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ΄εχει η΄δη αρµοδιο΄τητα σε αρκετου΄ς τοµει΄ς πολιτικη΄ς και διαθε΄τει
πολιτικα΄ µε΄σα που ΄εχουν α΄µεση σχε΄ση µε την πολυµορφι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης, ο΄πως οι κανο΄νες περι΄ ελευ΄θερης προ΄σβασης των εταιριω΄ν σε σηµαντικα΄ γεγονο΄τα στην οδηγι΄α 89/552/ΕΟΚ, οι κανο΄νες για δι΄καιη, λογικη΄ και
α΄νευ διακρι΄σεων προ΄σβαση στα συστη΄µατα διασυ΄νδεσης για την εφαρµογη΄ προγραµµα΄των και στους ηλεκτρονικου΄ς οδηγου΄ς προγραµµα΄των στην οδηγι΄α 2002/19/ΕΚ (1), για την υποχρε΄ωση «µεταφορα΄ς ση΄µατος» στην οδηγι΄α
2002/22/ΕΚ, για την χρη΄ση ενο΄ς ανοιχτου΄ συστη΄µατος διασυ΄νδεσης για τις υπηρεσι΄ες και προγρα΄µµατα ψηφιακη΄ς διαλογικη΄ς τηλεο΄ρασης και για την εναρµο΄νιση των προτυ΄πων προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ πλη΄ρης διαλειτουργικο΄τητα της ψηφιακη΄ς τηλεο΄ρασης στο επι΄πεδο των καταναλωτω΄ν στην οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ·
73. τονι΄ζει ο΄τι τα εργαλει΄α αυτα΄ πρε΄πει να εκληφθου΄ν ως κεντρικα΄ στοιχει΄α της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για τη
διασφα΄λιση της πολυφωνι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και ως εκ του΄του χρεια΄ζεται να χρησιµοποιηθου΄ν, ερµηνευθου΄ν και αναπτυχθου΄ν περαιτε΄ρω απο΄ την Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να ενισχυθου΄ν τα µε΄τρα αυτα΄ και να καταπολε΄ ς και στις νε΄ες αγορε΄ς µε΄σων
µηθει΄ τοιουτοτρο΄πως η οριζο΄ντια και κα΄θετη συγκε΄ντρωση στις παραδοσιακε΄ς καθω
ενηµε΄ρωσης·
74. καλει΄, για το λο΄γο αυτο΄, τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄ να προασπι΄σουν την πολυφωνι΄α στα µε΄σα
ενηµε΄ρωσης και να την διασφαλι΄σουν αντι΄στοιχα µε τις αρµοδιο΄τητε΄ς τους ω΄στε τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης να ει΄ναι
σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη ελευ΄θερα, ανεξα΄ρτητα και πολυφωνικα΄·
75. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λλει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση ο΄σον
αφορα΄ την πολυφωνι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην ΕΕ που θα περιλαµβα΄νει:
α)

΄ ν, το΄σο στα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
ανασκο΄πηση των υφιστα΄µενων µε΄τρων και πρακτικω
για την ενθα΄ρρυνση της πολιτικη΄ς και πολιτιστικη΄ς πολυφωνι΄ας εντο΄ς η΄ µεταξυ΄ των γραφει΄ων συ΄νταξης και
την προω΄θηση της ανα΄λυσης των ελλει΄ψεων, αναγνωρι΄ζοντας τις οικονοµικε΄ς προκλη΄σεις για την εξασφα΄λιση
΄ ρες,
της πολυφωνι΄ας σε µικρο΄τερες και ειδικευµε΄νες αγορε΄ς ο΄πως σε τοπικε΄ς περιοχε΄ς η΄ µικρε΄ς χω

β)

τη λεπτοµερη΄ εξε΄ταση της δυνατο΄τητας δρα΄σης που θα βασι΄ζεται στις υφιστα΄µενες αρµοδιο΄τητες και τις
΄ σεις της να διασφαλι΄σει υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,
υποχρεω

γ)

την εξε΄ταση των µε΄τρων που πρε΄πει να λα΄βουν τα κρα΄τη µε΄λη και εκει΄νων που πρε΄πει να λα΄βουν τα ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα,

δ)

΄ ν µε΄σων σε
την εξε΄ταση της χρη΄σης των κατα΄λληλων οργα΄νων, περιλαµβανοµε΄νης της χρη΄σης µη δεσµευτικω
΄ το στα΄διο, η οποι΄α θα µπορου΄σε στη συνε΄χεια να οδηγη΄σει στη χρη΄ση δεσµευτικω
΄ ν µε΄σων, εα΄ν τα κρα΄τη
πρω
µε΄λη δεν αναλα΄βουν επαρκη΄ δρα΄ση και,

ε)

τη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης σχετικα΄ µε πιθανο΄ σχε΄διο δρα΄σης για µε΄τρα που προ΄κειται να ληφθου΄ν σε
επι΄πεδο ΕΕ η΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη για τη διασφα΄λιση επαρκου΄ς επιπε΄δου πολυφωνι΄ας σε ολο΄κληρη την
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·

76. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση οδηγι΄ας για την προστασι΄α της πολυφωνι΄ας των µε΄σων
ενηµε΄ρωσης στην Ευρω΄πη, εις τρο΄πον ω΄στε να ολοκληρωθει΄ το ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο, ο΄πως ζη΄τησε στο προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2002·
77. φρονει΄ ο΄τι η προστασι΄α της πολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης πρε΄πει να αποτελε΄σει προτεραιο΄τητα στην
νοµοθεσι΄α της Ένωσης στον τοµε΄α του ανταγωνισµου΄ και ο΄τι η δεσπο΄ζουσα θε΄ση επιχει΄ρησης του τοµε΄α των
µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην αγορα΄ κρα΄τους µε΄λους πρε΄πει να θεωρει΄ται εµπο΄διο στην πολυφωνι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης στην Ένωση·
(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
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78. τονι΄ζει ο΄τι, σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, θα πρε΄πει να θεσπιστει΄ νοµοθεσι΄α που να απαγορευ΄ει σε πολιτικε΄ς
προσωπικο΄τητες η΄ σε υποψη΄φιους να διατηρου΄ν σηµαντικα΄ οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να δηµιουργηθου΄ν νοµικα΄ µε΄σα που να εµποδι΄ζουν κα΄θε συ΄γκρουση συµφερο΄ντων· καλει΄ την
Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις που θα διασφαλι΄ζουν ο΄τι τα µε΄λη κυβερνη΄σεων δεν θα µπορου΄ν να εκµεταλλευ΄ονται τα συµφε΄ροντα΄ τους στον τοµε΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης για πολιτικου΄ς σκοπου΄ς·
΄ ς, την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει επι΄σης τα ακο΄λουθα θε΄µατα ω΄στε να περιληφθου΄ν σε σχε΄διο
79. καλει΄, συνεπω
δρα΄σης για την προω΄θηση της πολυφωνι΄ας σε ο΄λους τους τοµει΄ς δραστηριο΄τητας της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης:
α)

αναθεω΄ρηση της οδηγι΄ας «τηλεο΄ραση χωρι΄ς συ΄νορα» προκειµε΄νου να διασαφηνιστει΄ η υποχρε΄ωση των κρατω΄ν
΄ ν, λαµβα΄µελω΄ν για την προω΄θηση της πολιτικη΄ς και πολιτιστικη΄ς πολυφωνι΄ας εντο΄ς η΄ µεταξυ΄ των συντακτω
νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη συνεπου΄ς προσε΄γγισης σε ο΄λες τις υπηρεσι΄ες επικοινωνι΄ας και τις µορφε΄ς µε΄σων
ενηµε΄ρωσης·

β)

καθορισµο΄ς ελα΄χιστων προϋποθε΄σεων σε ολο΄κληρη την ΕΕ που θα διασφαλι΄ζουν ο΄τι η δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση ει΄ναι ανεξα΄ρτητη και αδε΄σµευτη απο΄ παρεµβα΄σεις της κυβε΄ρνησης, ο΄πως συνιστα΄ται απο΄ το Συµβου΄λιο
της Ευρω΄πης·

γ)

εκπαι΄δευση δηµοσιογρα΄φων που να προωθει΄ την πολιτικη΄ και πολιτιστικη΄ πολυφωνι΄α ου΄τως ω΄στε να αντικα΄ ν, οι απο΄ψεις που επικρατου΄ν στην κοινωνι΄α·
τοπτρι΄ζονται, εντο΄ς η΄ µεταξυ΄ των συντακτω

δ)

΄ ν να ορι΄σουν ανεξα΄ρτητη ρυθµιστικη΄ αρχη΄ (ο΄πως η ρυθµιστικη΄ αρχη΄ τηλεπικοιυποχρε΄ωση των κρατω΄ν µελω
΄ ν η΄ ανταγωνισµου΄) αρµο΄δια για την παρακολου΄θηση της ιδιοκτησι΄ας και την ισο΄τιµη προ΄σβαση των
νωνιω
µε΄σων ενηµε΄ρωσης, µε την αρµοδιο΄τητα να διενεργει΄ ΄ερευνες ιδι΄α πρωτοβουλι΄α·

ε)

΄δρυση
ι
µιας ευρωπαϊκη΄ς «Οµα΄δας Εργασι΄ας» αποτελου΄µενης απο΄ ανεξα΄ρτητες εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς
µε΄σων ενηµε΄ρωσης (βλε΄πε, για παρα΄δειγµα, την οµα΄δα προστασι΄ας δεδοµε΄νων του α΄ρθρου 29)·

στ) κανο΄νες που θα απαιτου΄ν τη διαφα΄νεια της ιδιοκτησι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης, ειδικο΄τερα αναφορικα΄ µε τη
΄ ν που αφορου΄ν σηµαντικα΄ συµφε΄ροντα στον χω
΄ ρο
διασυνοριακη΄ ιδιοκτησι΄α και την κοινοποι΄ηση πληροφοριω
των µε΄σων ενηµε΄ρωσης·
ζ)

΄ νονται στις εθνικε΄ς αγοαπαι΄τηση οι πληροφορι΄ες για την ιδιοκτησι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης που συγκεντρω
ρε΄ς να αποστε΄λλονται για συ΄γκριση σε ΄ενα πανευρωπαϊκο΄ ο΄ργανο, ο΄πως το Ευρωπαϊκο΄ Οπτικοακουστικο΄
Παρατηρητη΄ριο·

η)

΄ ν ρυθµιεξε΄ταση ενδεχο΄µενης δηµιουργι΄ας προβληµα΄των στην ενιαι΄α αγορα΄ λο΄γω των αποκλινο΄ντων εθνικω
΄ ν µοντε΄λων και της ανα΄γκης η΄ µη για εναρµο΄νιση των εθνικω
΄ ν κανονισµω
΄ ν που θα περιορι΄ζουν την
στικω
οριζο΄ντια, κα΄θετη και διασταυρου΄µενη ιδιοκτησι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης ω΄στε να διασφαλι΄ζονται οµαλε΄ς
συνθη΄κες, περιλαµβανοµε΄νης, ειδικο΄τερα, της διασφα΄λισης της κατα΄λληλης επι΄βλεψης της διασυνοριακη΄ς
ιδιοκτησι΄ας·

θ)

εξε΄ταση της ανα΄γκης για την ενσωµα΄τωση στον Κανονισµο΄ για τις Συγχωνευ΄σεις της ΕΕ ενο΄ς τεστ «πολυφωνι΄ας» και χαµηλο΄τερων ορι΄ων αναφορικα΄ µε τις συγχωνευ΄σεις µε΄σων ενηµε΄ρωσης η΄ του ενδεχοµε΄νου τε΄τοιες
διατα΄ξεις να πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στους εθνικου΄ς κανονισµου΄ς·

ι)

κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς ως προς τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο η Επιτροπη΄ θα λαµβα΄νει υπο΄ψη τα ζητη΄µατα
δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος ο΄πως ει΄ναι η πολυφωνι΄α, κατα΄ την εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας περι΄ ανταγωνισµου΄
στις συγχωνευ΄σεις µε΄σων ενηµε΄ρωσης·

΄ ν ανταγωνισµου΄ στον τοµε΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης απο΄
ια) εξε΄ταση του ενδεχο΄µενου στρε΄βλωσης των συνθηκω
την αγορα΄ της διαφη΄µισης και της ανα΄γκης η΄ µη για συγκεκριµε΄νους ελε΄γχους στην αγορα΄ της διαφη΄µισης·
ιβ) θεω΄ρηση της υποχρε΄ωσης µεταφορα΄ς ση΄µατος («must carry») στα κρα΄τη µε΄λη για τις εταιρι΄ες τηλεπικοινωνιω΄ν να παραχωρου΄ν µε΄ρος της χωρητικο΄τητα΄ς τους στη δηµο΄σια ραδιοτηλεο΄ραση, των τα΄σεων της αγορα΄ς
και της ανα΄γκης η΄ µη προ΄σθετων µε΄τρων για την προω΄θηση της κατανοµη΄ς της δηµο΄σιας ραδιοτηλεο΄ρασης·
΄ µατος των πολιτω΄ν της ΕΕ εφαρµο΄σιµου σε ο΄λα τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης για
ιγ) κατοχυ΄ρωση ενο΄ς γενικου΄ δικαιω
΄ πης·
αντι΄δραση σε περι΄πτωση ανακριβου΄ς πληροφο΄ρησης, ο΄πως συνιστα΄ το Συµβου΄λιο της Ευρω
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C 104 E/1039
Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

ιδ)

΄ ρησης επαρκου΄ς χωρητικο΄τητας για την ψηφιακη΄ µετα΄δοση της δηµο΄σιας
εξε΄ταση της ανα΄γκης παραχω
ραδιοτηλεο΄ρασης·

ιε)

΄ ν της επικοινωνι΄ας στη
επιστηµονικη΄ µελε΄τη σχετικα΄ µε τις επιδρα΄σεις των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και υπηρεσιω
συγκε΄ντρωση και την πολυφωνι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης·

ιστ) συγκριτικη΄ µελε΄τη σχετικα΄ µε τους εθνικου΄ς κανο΄νες ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ ενηµε΄ρωσης &ιδιαι΄τερα επ’
΄ ν περιο΄δων και των δηµοψηφισµα΄των& και την ισο΄τιµη και χωρι΄ς διακρι΄σεις προ΄ευκαιρι΄α των προεκλογικω
΄ ν, κινηµα΄των και κοµµα΄των στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης, καθω
΄ ς και τον προσδιοσβαση των διαφο΄ρων σχηµατισµω
΄ ν για τη διασφα΄λιση του δικαιω
΄ µατος στην ενηµε΄ρωση των πολιτω΄ν, µελε΄τη
ρισµο΄ των βελτι΄στων πρακτικω
που θα υποβληθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη·
ιζ)

πιθανα΄ ειδικα΄ µε΄τρα που πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν για να ενισχυθει΄ η ανα΄πτυξη της πολυφωνι΄ας στις υπο΄
΄ενταξη χω
΄ ρες·

ιη)

΄δρυση
ι
ανεξα΄ρτητου φορε΄α στα κρα΄τη µε΄λη, ο΄πως λ.χ. Συµβου΄λιο Τυ΄που, αποτελου΄µενο απο΄ εξωτερικου΄ς
΄ µονες, που θα εποπτευ΄ει τις διενε΄ξεις βα΄σει αναφορω
΄ ν των µε΄σων ενηµε΄ρωσης και των δηµοσιοεµπειρογνω
γρα΄φων·

ιθ)

µε΄τρα ενθα΄ρρυνσης προς τις οργανω΄σεις µε΄σων ενηµε΄ρωσης που θα ενισχυ΄ουν την ανεξαρτησι΄α των συντακτω΄ν και δηµοσιογρα΄φων και τα υψηλα΄ προ΄τυπα ποιο΄τητας και δεοντολογι΄ας µε καταστατικα΄ ενω΄σεων
συντακτω΄ν η΄ µε΄σα αυτορρυ΄θµισης·

κ)

προω΄θηση των συµβουλι΄ων εργαζοµε΄νων σε οργανω΄σεις µε΄σων ενηµε΄ρωσης και ειδικο΄τερα σε εταιρι΄ες που
΄ ρες·
ιδρυ΄θηκαν στις υπο΄ ΄ενταξη χω

80. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η δρα΄ση της Επιτροπη΄ς πρε΄πει ου΄τως η΄ α΄λλως να βασι΄ζεται στην αρχη΄ της αναλογικο΄τητας
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας το οποι΄ο προβλε΄πει ο΄τι
η δρα΄ση της Κοινο΄τητας δεν θα υπερβαι΄νει το αναγκαι΄ο για την επι΄τευξη των στο΄χων της Συνθη΄κης·
81. ζητει΄ να εκπονηθει΄ ετη΄σια ΄εκθεση για την πολυφωνι΄α στην οποι΄α η ποικιλοµορφι΄α του περιεχοµε΄νου
(εσωτερικα΄ και εξωτερικα΄) θα αντιπαρατι΄θεται προς τις πολιτικε΄ς και πολιτισµικε΄ς προτιµη΄σεις του κοινου΄, η
΄ ν θα αξιολογει΄ται και θα αναλυ΄εται ο αντι΄κτυ πος της συγκε΄ντρωσης της ιδιοκτησι΄ας
ανεξαρτησι΄α των συντακτω
στην ποικιλοµορφι΄α· ζητει΄ η πολυφωνι΄α στα µε΄σα ενηµερωσης να περιληφθει΄ ειδικα΄ στην ετη΄σια ΄εκθεση του
δικτυ΄ου εµπειρογνωµο΄νων της ΕΕ σε θεµατα ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
82. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διασαφηνι΄σει την απο΄φαση επι΄ της υπο΄θεσης Altmark στον τοµε΄α της ραδιοτηλεο΄ρασης και να εκπονη΄σει σχε΄διο οδηγι΄ας στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας συναπο΄φασης σχετικα΄ µε τους ο΄ρους
΄εγκρισης της χρηµατοδο΄τησης·
΄ νει ο΄τι κα΄θε νοµικη΄ η΄ διοικητικη΄ ενε΄ργεια που αναλαµβα΄νει κρα΄τος µε΄λος και θι΄γει την πολυφω83. επιβεβαιω
΄ ς και η απουσι΄α
νι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης η΄ την ελευθερι΄α της ΄εκφρασης γνω΄µης και πληροφο΄ρησης καθω
΄ ν δικαιωµα΄των µπορει΄ να περιληφθει΄
δρα΄σης εκ µε΄ρους κρα΄τους µε΄λους για την προστασι΄α αυτω΄ν των θεµελιωδω
στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 7, παρα΄γραφος 1, η΄ του α΄ρθρου 7, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης για την
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
84. θεωρει΄ ο΄τι, στην περι΄πτωση που το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο τρε΄φει ανησυχι΄ες πολιτικου΄ χαρακτη΄ρα ως
προς την πολυµορφι΄α και την πολυφωνι΄α των µε΄σων ενηµε΄ρωσης σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος θα πρε΄πει να ει΄χε τη
δυνατο΄τητα να αναλα΄βει αυτο΄νοµα πρωτοβουλι΄ες που θα επιτρε΄πουν να διερευνη΄σει την κατα΄σταση προτου΄ προ΄ µατος πρωτοβουλι΄ας που διαθε΄τει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7, παρα΄γραβει΄ σε χρη΄ση, ως υ΄στατο µε΄σο, του δικαιω
φος 1, της ΕΕ·
85. ζητει΄ την ενσωµα΄τωση ειδικη΄ς δια΄ταξης στο Συ΄νταγµα της Ευρω΄πης σχετικα΄ µε την ανα΄γκη διασφα΄λισης
της πολυφωνι΄ας στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
86. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να συµπεριλα΄βουν στα εθνικα΄ τους συντα΄γµατα το ενεργο΄ καθη΄κον για την προω΄θηση του σεβασµου΄ της ελευθερι΄ας και της πολυµορφι΄ας των µε΄σων ενηµε΄ρωσης, επεξεργαζο΄µενα περαιτε΄ρω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης του ∆εκεµβρι΄ου
ο΄σα ΄εχουν η΄δη προβλεφθει΄ στον Χα΄ρτη των θεµελιωδω
2000 (Νι΄καια). Προς διασφα΄λιση αυτου΄ του καθη΄κοντος πρε΄πει ανεξα΄ρτητος δικαστη΄ς να ει΄ναι εις θε΄ση να ελε΄γξει
τις σχετικε΄ς νοµικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις ως προς τις προαναφερθει΄σες συνταγµατικε΄ς διατα΄ξεις·

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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87.

καλει΄ το ιταλικο΄ κοινοβου΄λιο:

&

να επιταχυ΄νει τις εργασι΄ες µεταρρυ΄θµισης του οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α συ΄µφωνα µε τις συστα΄σεις του Ιταλικου΄ Συνταγµατικου΄ ∆ικαστηρι΄ου και του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις
΄ νουν οι εν λο΄γω
του νοµοσχεδι΄ου Gasparri που δεν συµβιβα΄ζονται µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο, ο΄πως σηµειω
αρχε΄ς,

&

να βρει πραγµατικη΄ και κατα΄λληλη λυ΄ση στο προ΄βληµα της συ΄γκρουσης συµφερο΄ντων σε ο΄,τι αφορα΄ τον
΄ ν ιδιωτικη΄ς τηλεο΄ρασης και
Ιταλο΄ πρωθυπουργο΄ ο οποι΄ος ελε΄γχει επι΄σης α΄µεσα τον κυ΄ριο πα΄ροχο υπηρεσιω
΄ ν δηµο΄σιας τηλεο΄ρασης, τον κυ΄ριο παραχωρησιου΄χο διαφηµι΄σεων, καθω
΄ ς και
΄εµµεσα τον πα΄ροχο υπηρεσιω
πολυα΄ριθµες α΄λλες δραστηριο΄τητες που συνδε΄ονται µε τον οπτικοακουστικο΄ τοµε΄α και τον τοµε΄α των µε΄σων
ενηµε΄ρωσης και

&

΄ ν σταθµω΄ν·
να λα΄βει µε΄τρα µε τα οποι΄α θα εξασφαλι΄ζει την ανεξαρτησι΄α των δηµοσι΄ων ραδιοτηλεοπτικω
*
*

*

88. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στο Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης, στις κυβερνη΄σεις και στα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και των υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν.

P5_TA(2004)0374

Πακιστα΄ν
΄ πινα δικαιω
΄Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση ο΄σον αφορα΄ τα ανθρω
µατα και την δηµοκρατι΄α στην Ισλαµικη΄ ∆ηµοκρατι΄α του Πακιστα΄ν
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
& ΄εχοντας υπο΄ψη την συµφωνι΄α εµπορικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και
της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν, της 21ης Ιουνι΄ου 1976 (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1503/76 του
Συµβουλι΄ου) (1),
& ΄εχοντας υπο΄ψη την συµφωνι΄α εµπορικη΄ς, οικονοµικη΄ς και αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν, της 22ας Απριλι΄ου 1986 (κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1196/86 του Συµβουλι΄ου) (2),
& ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου, της 15ης Ιουλι΄ου 1996, µε την οποι΄α το Συµβου΄λιο εξουσιοδο΄τησε την Επιτροπη΄ να ξεκινη΄σει διαπραγµατευ΄σεις µε το Πακιστα΄ν προκειµε΄νου να συναφθει΄ συµφωνι΄α
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Πακιστα΄ν για την
εταιρικη΄ σχε΄ση και την ανα΄πτυξη (επι΄σης γνωστη΄ και ως συµφωνι΄α συνεργασι΄ας 3ης γενεα΄ς (8108/1999 &
COM(1998)357  C5-0659/2001)) (3), καθω΄ς και να εγκρι΄νει οδηγι΄ες προς τον σκοπο΄ αυτο΄,
& ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι το κει΄µενο ει΄χε µονογραφηθει΄ στις 22 Απριλι΄ου 1998, η υπογραφη΄
΄ ν δοκιµω
΄ ν απο΄ το Πακιστα΄ν, παραβια΄σεων
του αναβλη΄θηκε επανειληµµε΄νως λο΄γω της διεξαγωγη΄ς πυρηνικω
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, της µα΄χης του Kargil και του στρατιωτικου΄ πραξικοπη΄µατος της 12ης Οκτωβρι΄ου 1999,
΄ ς απο΄ τον Προ΄εδρο Μουσα΄ραφ, τον ασκου΄ντα την Προ& ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι η συµφωνι΄α υπογρα΄φηκε τελικω
εδρι΄α του Συµβουλι΄ου, κ. Verhofstadt, και τον Προ΄εδρο της Επιτροπη΄ς, κ. Prodi, στις 24 Νοεµβρι΄ου 2001
στο Ισλαµαµπα΄ντ,
΄ν
& ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 1 αυτη΄ς της συµφωνι΄ας συ΄µφωνα µε το οποι΄ο «ο σεβασµο΄ς των δηµοκρατικω
΄ ν και των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των του ανθρω΄που· αποτελει΄ βασικο΄ στοιχει΄ο της παρου΄σας συµφωνι΄ας»,
αρχω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα, ιδι΄ως δε, τα
& ΄εχοντας υπο΄ψη τα πολυα΄ριθµα παλαιο΄τερα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε τα ανθρω
απο΄ 25 Απριλι΄ου 2002 (4) και 10 Φεβρουαρι΄ου 2004 (5) ψηφι΄σµατα΄ του,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 168 της 28.6.1976, σ. 1.
ΕΕ L 108 της 25.4.1986, σ. 1.
ΕΕ C 17 της 22.1.1999, σ. 6.
ΕΕ C 131 Ε της 5.6.2003, σ. 147.
Ρ5_ΤΑ(2004)0079.
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΄εχοντας υπο΄ψη το στρατιωτικο΄ πραξικο΄πηµα του 1999, υπο΄ την αρχηγι΄α του στρατηγου΄ Περβε΄ς Μουσα΄ραφ,
µε το οποι΄ο ανατρα΄πηκε η δηµοκρατικα΄ εκλεγµε΄νη κυβε΄ρνηση του Nawaz Sharif,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την εν συνεχει΄α απο΄φαση του Ανω΄τατου ∆ικαστηρι΄ου, συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο στρατηγο΄ς
΄ ρας στην δηµοκρατι΄α εντο΄ς τριω΄ν ετω΄ν, βα΄σει
Μουσα΄ραφ επρο΄κειτο να προετοιµα΄σει την επιστροφη΄ της χω
σχεδι΄ου δρα΄σης για την αποκατα΄σταση της δηµοκρατι΄ας,
΄εχοντας υπο΄ψη το δηµοψη΄φισµα της 30η΄ς Απριλι΄ου 2002 µε σκοπο΄ να εγκριθει΄ η παραµονη΄ του στρατηγου΄
Μουσα΄ραφ στην εξουσι΄α για πε΄ντε ακο΄µη ΄ετη, δηµοψη΄φισµα που καταγγε΄λθηκε ως αντισυνταγµατικο΄ και
βασισµε΄νο σε µαζικη΄ νοθει΄α,
΄εχοντας υπο΄ψη τις γενικε΄ς εκλογε΄ς που διεξη΄χθησαν στο Πακιστα΄ν στις 10 Οκτωβρι΄ου 2002, εκλογε΄ς κατα΄
΄ ν Παρατηρητω΄ν της ΕΕ απεφα΄νθη ο΄τι σηµειω
΄ θηκαν σοβαρα΄ προβλη΄µατα,
τις οποι΄ες η Αποστολη΄ Εκλογικω
΄εχοντας υπο΄ψη τον συνεχιζο΄µενο αποκλεισµο΄ του Πακιστα΄ν απο΄ τα συµβου΄λια λη΄ψης αποφα΄σεων της Βρετανικη΄ς Κοινοπολιτει΄ας,
΄εχοντας υπο΄ψη τα θετικα΄ αποτελε΄σµατα της συνο΄δου κορυφη΄ς της Ένωσης Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας
Νο΄τιας Ασι΄ας (SAARC), η οποι΄α διεξη΄χθη στο Ισλαµαµπα΄ντ τον Ιανουα΄ριο του 2004,
΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄ του,

΄ ντας ο΄τι εξακολουθου΄ν να εκκρεµου΄ν και΄ρια ζητη΄µατα σχετικα΄ µε το µε΄γεθος του σεβασµου΄ που
A. εκτιµω
΄ µατα, ζητη΄µατα που ευλο΄γως
επιδεικνυ΄ει το Πακιστα΄ν προς τις δηµοκρατικε΄ς αρχε΄ς και τα ανθρω΄πινα δικαιω
προξενου΄ν ανησυχι΄ες,
Β.

΄ ντας ο΄τι το Κοινοβου΄λιο ΄εχει υποστηρι΄ξει µε σθε΄νος και συνε΄πεια την ενσωµα΄τωση ρητρω΄ν για τα
εκτιµω
΄ µατα σε εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες και συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας, πιστευ΄ει δε ο΄τι ο καλυ΄τερος
ανθρω΄πινα δικαιω
τρο΄πος για να ασκηθει΄ πι΄εση στο Πακιστα΄ν, προκειµε΄νου να βελτιω΄σει την πρακτικη΄ του στον τοµε΄α των
΄ σει περαιτε΄ρω προ΄οδο στην προσπα΄θεια αποκατα΄στασης της δηµοανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και να σηµειω
κρατι΄ας, ει΄ναι να διατηρηθου΄ν ανοικτοι΄ δι΄αυλοι επικοινωνι΄ας σε ο΄λους τους τοµει΄ς,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη ΕΕ
Πακιστα΄ν, παρε΄χει σηµαντικη΄ οικονοµικη΄ ενι΄σχυση στο Πακιστα΄ν για την ανακου΄φιση της φτω΄χειας και την ανα΄πτυξη του κοινωνικου΄ τοµε΄α, ο΄τι υφι΄στανται τοµεακε΄ς συµφωνι΄ες µεταξυ΄ ΕΕ και Πακιστα΄ν, και ο΄τι η ΕΕ
΄ στο προ΄γραµµα συνεργασι΄ας για
υπε΄γραψε συµφωνι΄α βα΄σει της οποι΄ας χορηγου΄νται 5 εκατοµµυ΄ρια ευρω
τεχνικη΄ υποστη΄ριξη σε θε΄µατα εµπορι΄ου στο Πακιστα΄ν κατα΄ την προ΄σφατη επι΄σκεψη της Τρο΄ικας τον
Φεβρουα΄ριο του 2004 στο Ισλαµαµπα΄ντ,

∆.

΄ ντας ο΄τι η συµφωνι΄α συνεργασι΄ας τρι΄της γενεα΄ς που συζητει΄ται τω΄ρα δεν ΄εχει µεν α΄µεσες οικονοµικε΄ς
εκτιµω
επιπτω΄σεις, αλλα΄ µπορει΄ να αυξη΄σει την υποστη΄ριξη της διεθνου΄ς κοινο΄τητας υπε΄ρ των µε΄τρων που ΄εχει λα΄βει
ο στρατηγο΄ς Μουσα΄ραφ και να οδηγη΄σει σε περαιτε΄ρω προ΄οδο στην πορει΄α προς την αποκατα΄σταση της
δηµοκρατι΄ας

1.
αναγνωρι΄ζει πο΄σο δυ΄σκολη η΄ταν η απο΄φαση που ΄ελαβε το Πακιστα΄ν για συµµετοχη΄ στον αγω΄να της διε΄ ς επι΄σης και τον σηµαντικο΄ ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει στην
θνου΄ς κοινο΄τητας εναντι΄ον της τροµοκρατι΄ας, καθω
προσπα΄θεια ισχυροποι΄ησης της παγκο΄σµιας ασφα΄λειας· επισηµαι΄νει την αποφασιστικη΄ αλλα΄ καθο΄λου δηµοφιλη΄
΄ ρας δρα΄ση που ανε΄λαβε προ΄σφατα το Πακιστα΄ν εναντι΄ον της Αλ Κα΄ιντα και της επαναστο εσωτερικο΄ της χω
δραστηριοποι΄ησης των Ταλιµπα΄ν στο Βαζιριστα΄ν·
2.
επισηµαι΄νει την επιθυµι΄α της ΕΕ να ενισχυ΄σει και να επεκτει΄νει τις σχε΄σεις της µε το Πακιστα΄ν· φρονει΄ ο΄τι η
καλυ΄τερη βοη΄θεια που µπορει΄ να προσφε΄ρει το Πακιστα΄ν επ’ αυτου΄ ει΄ναι µε΄σω της πραγµατοποι΄ησης προο΄δου
στον τοµε΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και της δηµοκρατι΄ας·
3.
εφιστα΄ προσοχη΄ στην εκλογικη΄ διαδικασι΄α του 2002, η οποι΄α κατα΄ γενικη΄ παραδοχη΄ υπη΄ρξε προβληµατικη΄·
εκφρα΄ζει επι΄σης την ανησυχι΄α του για το αποτε΄λεσµα των διαπραγµατευ΄σεων σχετικα΄ µε τον διακανονισµο΄ νοµικου΄ πλαισι΄ου που ει΄χε ως αποτε΄λεσµα τον παραµερισµο΄ απο΄ την κυβε΄ρνηση Μουσα΄ραφ των κυ΄ριων κοµµα΄των της
αντιπολι΄τευσης και την µετατροπη΄ του πολιτικου΄ συστη΄µατος του Πακιστα΄ν απο΄ κοινοβουλευτικο΄ σε προεδρικο΄,
µε δυνατο΄τητα του προε΄δρου να διαλυ΄ει το Κοινοβου΄λιο·
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EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

4.
εκφρα΄ζει την λυ΄πη του διο΄τι οι ΄ενοπλες δυνα΄µεις συνεχι΄ζουν να ασκου΄ν σηµαντικη΄ επιρροη΄ στην πολιτικη΄
ζωη΄ και διακυβε΄ρνηση του Πακιστα΄ν, εκφρα΄ζει δε την εντονο΄τατη ανησυχι΄α του για την συ΄σταση, στο πλαι΄σιο του
διακανονισµου΄ νοµικου΄ πλαισι΄ου, Συµβουλι΄ου Εθνικη΄ς Ασφα΄λειας το οποι΄ο, συ΄µφωνα µε την ετη΄σια ΄εκθεση περι΄
΄ ν των ΗΠΑ για το 2003, θα «νοµιµοποιη΄σει τον ρο΄λο των
ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των του υπουργει΄ου εξωτερικω
ενο΄πλων δυνα΄µεων στην πολιτικη΄», γεγονο΄ς που αντιβαι΄νει ριζικα΄ στο πνευ΄µα του οδικου΄ χα΄ρτη για την αποκατα΄σταση της δηµοκρατι΄ας, συ΄µφωνα µε τον οποι΄ο οι ΄ενοπλες δυνα΄µεις θα ΄επρεπε να µεταβιβα΄σουν εξουσι΄ες σε
πολιτικη΄ κυβε΄ρνηση·
΄ νει ιδιαιτε΄ρως θορυβηµε΄νο απο΄ τις επανειληµµε΄νες και σοβαρο΄τατες παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων
5.
δηλω
΄ νονται στο Πακιστα΄ν, µεταξυ΄ των οποι΄ων η µεταχει΄ριση των γυναικω
΄ ν (φο΄νοι «τιµη΄ς»
δικαιωµα΄των που σηµειω
΄ ν µειονοτη΄των (συµπεριλαµβανοµε΄νης
και νο΄µοι Hudood), η παιδικη΄ εργασι΄α, η µεταχει΄ριση των θρησκευτικω
΄ χθηκαν βα΄σει της νοµοθεσι΄ας περι΄ βλατης κοινο΄τητας των Ahmadi και της χριστιανικη΄ς κοινο΄τητας, που διω
΄ ς επι΄σης και για τα συνεχιζο΄µενα προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την ελευθερι΄α
σφηµι΄ας) και των δηµοσιογρα΄φων, καθω
΄ ς και την προστασι΄α απο΄ αυθαι΄ρετες συλλη΄ψεις· ΄εχει επανειληµµε΄να
της ΄εκφρασης, του συναθροι΄ζεσθαι, καθω
διαµαρτυρηθει΄ για την κρα΄τηση, µε την κατηγορι΄α της α΄σκησης κριτικη΄ς κατα΄ των ενο΄πλων δυνα΄µεων, του
Javed Hashmi, ηγε΄τη της αντιπολιτευο΄µενης Συµµαχι΄ας για την Αποκατα΄σταση της ∆ηµοκρατι΄ας· πληροφορει΄ται
µε αποτροπιασµο΄ την καταδι΄κη του σε 23 ΄ετη κα΄θειρξης·
6.
επισηµαι΄νει τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν για την νοµοθετικη΄ ρυ΄θµιση της λειτουργι΄ας των µεντρεσε΄δων η΄
ιεροδιδασκαλει΄ων, αλλα΄ εκφρα΄ζει την λυ΄πη του για τη χλιαρη΄ εφαρµογη΄ αυτη΄ς της πολιτικη΄ς και για το ο΄τι η
κυβε΄ρνηση Μουσα΄ραφ διαβεβαι΄ωσε δηµο΄σια τον κλη΄ρο ο΄τι δεν θα αναµειχθει΄ στις εσωτερικε΄ς υποθε΄σεις των
µεντρεσε΄δων·
7.
επισηµαι΄νει ο΄τι, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο προ΄εδρος Μουσα΄ραφ δεσµευ΄τηκε να πλη΄ξει την τροµοκρατι΄α και την
καλλιε΄ργεια της νοοτροπι΄ας του «ιερου΄ πολε΄µου» και, µετα΄ την 11η Σεπτεµβρι΄ου 2001, απαγο΄ρευσε πολυα΄ριθµες
εξτρεµιστικε΄ς οργανω΄σεις, αυτε΄ς ΄εχουν επανεµφανιστει΄ µε διαφορετικη΄ ονοµασι΄α και οι ηγε΄τες τους δεν ΄εχουν
διωχθει΄ συ΄µφωνα µε τον αντιτροµοκρατικο΄ νο΄µο·
8.
εφιστα΄ την προσοχη΄ στις σοβαρε΄ς ανησυχι΄ες που ΄εχει εκφρα΄σει η διεθνη΄ς κοινο΄τητα ο΄σον αφορα΄ τον ρο΄λο
΄ ν, µε τις καταγγελι΄ες, αλλα΄ και τις αποδει΄ξεις, εναντι΄ον του Πακιστα΄ν
του Πακιστα΄ν στην εξα΄πλωση των πυρηνικω
να ογκω΄νονται µε΄ρα µε την µε΄ρα· µολονο΄τι αναγνωρι΄ζει ο΄τι ο προ΄εδρος Μουσα΄ραφ ει΄χε δι΄καιο ο΄ταν επε΄µεινε σε
λεπτοµερη΄ διερευ΄νηση του θε΄µατος και ΄εχει δι΄καιο ο΄ταν ισχυρι΄ζεται ο΄τι το «περιστατικο΄» Καν οφει΄λεται στην
µυστικο΄τητα που χαρακτηρι΄ζει το πυρηνικο΄ προ΄γραµµα του Πακιστα΄ν, επισηµαι΄νει εντου΄τοις ο΄τι το΄σο ο προ΄εδρος
΄ ν συνε΄βη διο΄τι το
Μουσα΄ραφ, ο΄σο και ο υπο΄λοιπος κο΄σµος, πρε΄πει να παραδεχτου΄ν ο΄τι η εξα΄πλωση των πυρηνικω
πυρηνικο΄ προ΄γραµµα βρισκο΄ταν υπο΄ τον ΄ελεγχο των ενο΄πλων δυνα΄µεων, οι οποι΄ες δεν λογοδοτου΄ν σε κανε΄ναν·
9.
ζητει΄ επειγο΄ντως περισσο΄τερες πληροφορι΄ες απο΄ το Πακιστα΄ν σχετικα΄ µε την πυρηνικη΄ δοκιµη΄ της
30η΄ς Μαι΅ου 1998 στο Βελουχιστα΄ν, µετα΄ την εντοπι΄στηκαν ΄χνη
ι
πλουτωνι΄ου και θεωρει΄ται απο΄ ορισµε΄νους ως
κοινη΄ δοκιµη΄ για πυρηνικο΄ ο΄πλο της Βο΄ρειας Κορε΄ας·
10. αναγνωρι΄ζει το΄σο την τολµηρη΄ πρωτοβουλι΄α του Πακιστα΄ν να εξοµαλυ΄νει τις σχε΄σεις του µε την Ινδι΄α ο΄σο
και την εξι΄σου θετικη΄ ανταπο΄κριση της Ινδι΄ας· χαιρετι΄ζει, ως εκ του΄του, την αναθε΄ρµανση των σχε΄σεων µεταξυ΄ των
δυ΄ο κρατω΄ν που επακολου΄θησε, εξε΄λιξη που καθιστα΄ τις προοπτικε΄ς επι΄λυσης του προβλη΄µατος του Κασµι΄ρ
καλυ΄τερες απο΄ ποτε΄·
11. υπενθυµι΄ζει ο΄τι δεν ει΄ναι δυνατο΄ να γι΄νουν δεκτε΄ς δι΄κες και καταδικαστικε΄ς αποφα΄σεις που βασι΄ζονται σε
πολιτικα΄ κι΄νητρα· ζητει΄, εποµε΄νως, την α΄µεση απελευθε΄ρωση του ηγε΄τη της αντιπολι΄τευσης Javed Hashmi·
12. επισηµαι΄νει ο΄τι το Πακιστα΄ν ΄εχει πραγµατοποιη΄σει βη΄µατα προς την επι΄λυση κα΄ποιων απο΄ τα προαναφερ΄ µατα,
θε΄ντα προβλη΄µατα· τονι΄ζει ωστο΄σο ο΄τι και΄ρια ζητη΄µατα σχετικα΄ µε την δηµοκρατι΄α, τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν, των παιδιω
΄ ν και των µειονοτη΄των, το δικαι΄ωµα της ελευ΄θερης ΄εκφρασης, καθω
΄ ς και το
την θε΄ση των γυναικω
ρο΄λο των ενο΄πλων δυνα΄µεων στη διαµα΄χη, αλλα΄ και γενικα΄ στον πολιτικο΄ βι΄ο του Πακιστα΄ν, η΄ η ανοχη΄ ΄εναντι των
΄ ν, δεν πρε΄πει να παραµεληθου΄ν·
εξτρεµιστω
13. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στις κυβερ΄ ς και στην κυβε΄ρνηση του Πακιστα΄ν.
νη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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∆ιατλαντικε΄ς σχε΄σεις
΄ ν εταιρικω
΄ ν σχε΄σεων
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των διατλαντικω
τις παραµονε΄ς της συνο΄δου κορυφη΄ς ΕΕ-ΗΠΑ στο ∆ουβλι΄νο στις 25 και 26 Ιουνι΄ου 2004
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ πη, της 18ης Ιουλι΄ου 2003, που
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο Συνθη΄κης που θεσπι΄ζει Συ΄νταγµα για την Ευρω
καταρτι΄στηκε απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Συνε΄λευση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιατλαντικη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε τις σχε΄σεις ΕΕ-ΗΠΑ του 1990 και τη Νε΄α ∆ιατλαντικη΄
Ατζε΄ντα του 1995 (ΝΤΑ),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα και το προ΄γραµµα δρα΄σης της ΄εκτακτης συνο΄δου του Ευρωπαϊκου΄ Συµ΄ν
βουλι΄ου που πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες στις 21 Σεπτεµβρι΄ου 2001 και τη δη΄λωση των αρχηγω
κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και του Προε΄δρου της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις επιθε΄σεις
της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 2001 και την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, που πραγµατοποιη΄θηκαν στο α΄τυπο
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Γα΄νδης στις 19 Οκτωβρι΄ου 2001,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις διατλαντικε΄ς σχε΄σεις, η οποι΄α ει΄ναι
προσαρτηµε΄νη στα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου των Βρυξελλω΄ν στις 12 και
13 ∆εκεµβρι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του Συµβουλι΄ου Ασφαλει΄ας των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν αριθ. 1368 (2001), που
εγκρι΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο Ασφαλει΄ας κατα΄ την 4370η΄ συνεδρι΄αση΄ του στις 12 Σεπτεµβρι΄ου 2001 (1),
αριθ. 1269 (1999), που εγκρι΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο Ασφαλει΄ας κατα΄ την 4053η συνεδρι΄αση΄ του στις
19 Οκτωβρι΄ου 1999 (2) και αριθ. 1373 (2001), που εγκρι΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο Ασφαλει΄ας κατα΄ την
4385η συνεδρι΄αση΄ του στις 28 Σεπτεµβρι΄ου 2001 (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις για µο΄νιµη λυ΄ση της ισραηλοπαλαιστινιακη΄ς συ΄γκρουσης µε δυ΄ο
΄ ς και το ψη΄φισµα΄ του, της 23ης Οκτωβρι΄ου
κρα΄τη, που ενε΄κρινε η Τετρα΄δα στις 20 ∆εκεµβρι΄ου 2002, καθω
2003, σχετικα΄ µε την ειρη΄νη και την αξιοπρε΄πεια στη Με΄ση Ανατολη΄ (4),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 25ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την Πε΄µπτη Υπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη
του ΠΟΕ στο Κανκου΄ν (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 10ης Απριλι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη νε΄α ευρωπαϊκη΄ αρχιτεκτονικη΄
ασφα΄λειας και α΄µυνας  προτεραιο΄τητες και αδυναµι΄ες (6),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 17ης Μαι΅ου 2001 σχετικα΄ µε την κατα΄σταση του διατλαντικου΄
διαλο΄γου (7), της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α της ΕΕ µε τις Ηνωµε΄νες
Πολιτει΄ες για την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας (8), της 15ης Μαι΅ου 2002 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση
της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο για την ενι΄σχυση της διατλαντικη΄ς σχε΄σης µε γνω΄µονα τη στρατηγικη΄
δια΄σταση και την απο΄δοση αποτελεσµα΄των (9), της 19ης Ιουνι΄ου 2003 σχετικα΄ µε µια ανανεωµε΄νη διατλα΄ ς και τη συ΄σταση΄ του της 10ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε το
ντικη΄ σχε΄ση για την τρι΄τη χιλιετι΄α (10), καθω
δικαι΄ωµα των κρατουµε΄νων του Γκουαντα΄ναµο σε δι΄καιη δι΄κη (11),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄ του,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η επικει΄µενη συ΄νοδος κορυφη΄ς ΕΕ-ΗΠΑ ει΄ναι η πρω΄τη που θα πραγµατοποιηθει΄ µετα΄
τη σηµαντικη΄ διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε δε΄κα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, η οποι΄α θα πρε΄πει παρα΄λληλα να
συνεπα΄γεται αισθητη΄ ενι΄σχυση της παγκο΄σµιας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΕΕ-ΗΠΑ·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf
http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm
http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf
P5_TA(2003)0462.
P5_TA(2003)0412.
ΕΕ C 64 Ε της 12.3.2004, σ. 599.
ΕΕ C 34 E της 7.2.2002, σ. 359.
ΕΕ C 177 E της 25.7.2002, σ. 288.
ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 392.
P5_TA(2003)0291.
P5_TA(2004)0168.
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Β.

΄ ν, τη στιγµη΄
καταδικα΄ζοντας την εµµονη΄ της µονοµερου΄ς προσε΄γγισης εκ µε΄ρους των Ηνωµε΄νων Πολιτειω
που οι µεγα΄λες προκλη΄σεις τις οποι΄ες πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει η διεθνη΄ς κοινο΄τητα σε τοµει΄ς ο΄πως η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, η ανα΄πτυξη, η καταπολε΄µηση της φτω΄χειας η΄ η συλλογικη΄ ασφα΄λεια επιβα΄λλουν
΄ ν κανο΄νων,
ενι΄σχυση της διεθνου΄ς συνεργασι΄ας και του σεβασµου΄ των πολυεθνικω

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολυµερη΄ς προσε΄γγιση εξακολουθει΄ να αποτελει΄ το καλυ΄τερο µε΄σο για τον εντο΄ ν και για την παγκο΄σµια ειρη΄νη και ασφα΄λεια και ο΄τι υπα΄ρχει, συνεπισµο΄ και την αντιµετω΄πιση των απειλω
΄ ν οργα΄νων,
πω΄ς, κοινο΄ συµφε΄ρον για την αυ΄ξηση της αποτελεσµατικο΄τητας πολυµερω

∆.

΄ νει σαφω
΄ ς το κυ΄ρος των ΗΠΑ
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η χρονι΄ζουσα κατα΄σταση στο Γκουαντα΄ναµο αµαυρω
και δυσχεραι΄νει τις διατλαντικε΄ς σχε΄σεις ΕΕ-ΗΠΑ, δεδοµε΄νου ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση δεν µπορει΄ να αποδεχθει΄ αυτε΄ς τις νοµικε΄ς και δικαστικε΄ς παρατυπι΄ες που υπονοµευ΄ουν τις θεµελιωδε΄στερες αξι΄ες του κρα΄τους
δικαι΄ου,

Ε.

εκφρα΄ζοντας τη βαθια΄ ανησυχι΄α του για τη διατη΄ρηση της ποινη΄ς του θανα΄του σε πολλε΄ς πολιτει΄ες των
Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι συνεχι΄ζουν να υπα΄ρχουν πολλε΄ς εµπορικε΄ς διαφορε΄ς µεταξυ΄ ΕΕ και Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν, οι οποι΄ες θε΄τουν σε κι΄νδυνο το αναπαλλοτρι΄ωτο δικαι΄ωµα στην επισιτιστικη΄ ασφα΄λεια και σε υγιε΄ς
περιβα΄λλον,
1.
υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α ενο΄ς σφαιρικου΄ διαλο΄γου που να περιλαµβα΄νει την πολιτικη΄, οικονοµικη΄ και
΄ ς και τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α της ασφα΄λειας µεταξυ΄ δυ΄ο εται΄ρων, ως θεµελιω
΄ δη
αµυντικη΄ συνεργασι΄α, καθω
βα΄ση για την διατλαντικη΄ σχε΄ση· θεωρει΄ ο΄τι παρα΄ ορισµε΄νες θεµελιακε΄ς διαφορε΄ς, τα θε΄µατα που ενω΄νουν την
Ευρω΄πη µε τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες εξακολουθου΄ν να ει΄ναι περισσο΄τερα απο΄ εκει΄να που τις χωρι΄ζουν·
΄ ς απο΄ µια ενισχυµε΄νη ΚΕΠΠΑ
2.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι µια Ευρωπαϊκη΄ Ένωση η οποι΄α θα υποστηρι΄ζεται επαρκω
αποτελει΄ προϋπο΄θεση για µια ισορροπηµε΄νη σχε΄ση βασιζο΄µενη στην συµπληρωµατικο΄τητα, η οποι΄α µπορει΄ να
΄ στε να προωθηθει΄ καλυ΄τερος
επιτευχθει΄ µε καλυ΄τερη εξισορρο΄πηση του καταµερισµου΄ των καθηκο΄ντων, ΄ετσι ω
΄ ν µε τελικο΄ στο΄χο να ενισχυθει΄ η ασφα΄λεια συνολικα΄·
περιφερειακο΄ς και παγκο΄σµιος επιµερισµο΄ς των βαρω
3.
εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι οι οικονοµικε΄ς βα΄σεις µιας ενισχυµε΄νης εταιρικη΄ς σχε΄σης ΕΕ-ΗΠΑ ει΄ναι ισχυρε΄ς
αλλα΄ θα µπορου΄σαν να βελτιωθου΄ν, ο΄τι πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν τα θεµε΄λια της ασφα΄λειας και της α΄µυνας µε
κεντρικο΄ πυρη΄να την προ΄ληψη των συγκρου΄σεων, ο΄τι πρε΄πει να ενισχυθου΄ν τα πολιτικα΄ θεµε΄λια σε ορισµε΄νους
τοµει΄ς ζωτικου΄ κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και ο΄τι πρε΄πει να επανεκτιµηθει΄ ο θεσµικο΄ς µηχανισµο΄ς της εταιρικη΄ς σχε΄σης·
΄ ση στα πιο απαιτητικα
΄ πολιτικα
΄ ζητη
΄µατα
Κοινη΄ δρα
4.
προτει΄νει να οικοδοµηθει΄ µια διατλαντικη΄ «κοινο΄τητα δρα΄σης» για την περιφερειακη΄ και παγκο΄σµια συνεργασι΄α, µε α΄ξονα τις εξη΄ς προτεραιο΄τητες:
α)

ενι΄σχυση του ΟΗΕ µε΄σω εκτεταµε΄νων µεταρρυθµι΄σεων που θα του επιτρε΄ψουν να δρα ταχυ΄τερα και αποτελεσµατικο΄τερα·

β)

΄ ν στρατιωτικω΄ν συγκρου΄σεων, µε θεραπει΄α των βαθυ΄τερων αιτι΄ων τους και αναζη΄προ΄ληψη των µελλοντικω
΄ σιµης λυ΄σης στις σηµερινε΄ς κρι΄σεις·
τηση δι΄καιης και βιω

γ)

ειρη΄νη, ασφα΄λεια, δηµοκρατι΄α και ανα΄πτυξη στην ευρυ΄τερη Με΄ση Ανατολη΄, σε συµφωνι΄α µε τις κυβερνη΄σεις
και τις κοινωνι΄ες της περιοχη΄ς, µε στο΄χο να υπα΄ρξει συµβολη΄ σε µια λυ΄ση στις υφιστα΄µενες συγκρου΄σεις·

δ)

καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, µε πλη΄ρη σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, του διεθνου΄ς δικαι΄ου και
του προεξα΄ρχοντος ρο΄λου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν,

ε)

΄ ν, χηµικω
΄ ν και βιολογικω΄ν ο΄πλων µαζικη΄ς καταστροφη΄ς στο πλαι΄σιο των
ανα΄σχεση της εξα΄πλωσης πυρηνικω
΄ ν και σε πολυµερε΄ς, διµερε΄ς και περιφερειακο΄ επι΄πεδο·
υφισταµε΄νων συνθηκω

΄ ν νο΄σων·
στ) καταπολε΄µηση του AIDS και των λοιµωδω
ζ)

΄ ν µεταρρυθµακροπρο΄θεσµη ενσωµα΄τωση της Κι΄νας στη διεθνη΄ κοινο΄τητα µε ενθα΄ρρυνση των δηµοκρατικω
΄ ρα·
µι΄σεων στην εν λο΄γω χω

η)

περαιτε΄ρω µετασχηµατισµο΄ς της Ρωσι΄ας σε δηµοκρατικο΄ κρα΄τος µε µια λειτουργικη΄ οικονοµι΄α της αγορα΄ς
που θα συνιστα΄ τη βα΄ση για µια στρατηγικη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση·

θ)

τη στη΄ριξη του ∆ιεθνου΄ς Ποινικου΄ ∆ικαστηρι΄ου·

30.4.2004

30.4.2004
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5.
εκφρα΄ζει τη βαθια΄ θλι΄ψη του για τη δη΄λωση του Προε΄δρου Μπους µε την ευκαιρι΄α της επι΄σκεψης του
Ισραηλινου΄ πρωθυπουργου΄ Σαρο΄ν στην Ουα΄σινγκτον, στις 14 Απριλι΄ου 2004, σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα των µελλοντικω΄ν συνο΄ρων µεταξυ΄ του Ισραη΄λ και ενο΄ς βιω΄σιµου παλαιστινιακου΄ κρα΄τους· υπενθυµι΄ζει ο΄τι τα συ΄νορα ει΄ναι
τµη΄µα του τελικου΄ καθεστω΄τος το οποι΄ο πρε΄πει να συµφωνηθει΄ κατο΄πιν διαπραγµατευ΄σεων µε βα΄ση τις αποφα΄σεις
242 και 338 του Συµβουλι΄ου Ασφαλει΄ας, τη Συµφωνι΄α του Όσλο και τον Χα΄ρτη Πορει΄ας τον οποι΄ο ενε΄κρινε η
Τετρα΄δα· παραµε΄νει πεπεισµε΄νο ο΄τι καµια΄ µονοµερη΄ς η΄ µεροληπτικη΄ πρωτοβουλι΄α δεν µπορει΄ να αντικαταστη΄σει
τις δι΄καιες και ισο΄τιµες διαπραγµατευ΄σεις ανα΄µεσα στα δυ΄ο µε΄ρη·
6.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τις παρατηρη΄σεις του Προε΄δρου του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και του
Ύπατου Εκπρο΄σωπου της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ σχετικα΄ µε τη συνα΄ντηση µεταξυ΄ Προε΄δρου Μπους και Πρωθυπουργου΄ Σαρο΄ν· ενστερνι΄ζεται ειδικο΄τερα τη θε΄ση της ΕΕ, η οποι΄α υποστηρι΄ζει ο΄τι κα΄θε αλλαγη΄ των προ του 1967
΄ ν·
συνο΄ρων δεν προ΄κειται να αναγνωριστει΄ χωρι΄ς συµφωνι΄α µεταξυ΄ των αντιστοι΄χων πλευρω
7.
ζητει΄ επει΄γουσα συνεδρι΄αση της Τετρα΄δας, προκειµε΄νου να επανακατατεθου΄ν οι προτα΄σεις του χα΄ρτη
΄ σουν ο΄σους
πορει΄ας και επαναλαµβα΄νει ο΄τι ει΄ναι ζωτικο΄ να διατυπωθου΄ν συνεκτικε΄ς προτα΄σεις που θα υποχρεω
ακο΄µη αντιτι΄θενται στην ειρηνευτικη΄ διαδικασι΄α στη Με΄ση Ανατολη΄ να πραγµατοποιη΄σουν αποφασιστικα΄ βη΄µατα
προς την ειρη΄νη µε χρη΄ση της µεθο΄δου που περιγρα΄φεται στον «Χα΄ρτη Πορει΄ας», ο΄πως υποστηρι΄ζεται απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και τα ψηφι΄σµατα του Κοινοβουλι΄ου· καλει΄ την Τετρα΄δα να υποστηρι΄ξει τις ειρηνευτικε΄ς
΄ ν, λ.χ. τη συµφωνι΄α της Γενευ΄ης·
πρωτοβουλι΄ες της κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ ρες της «Μει΄ζονος Με΄σης Ανατολη΄ς» πρε΄πει να
8.
υποστηρι΄ζει ο΄τι οι απαραι΄τητες µεταρρυθµι΄σεις στις χω
πραγµατοποιηθου΄ν σε συνεργασι΄α µε τις προοδευτικε΄ς δυνα΄µεις αυτω΄ν των χωρω΄ν και να µην επιβληθου΄ν ΄εξωθεν·
9.
τονι΄ζει την ανα΄γκη για ευρυ΄τερη προσε΄γγιση στην κατα΄σταση σε ο΄λη την περιοχη΄ της Με΄σης Ανατολη΄ς,
΄ ν και Παλαιστινι΄ων και τις
ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ το µεταπολεµικο΄ Ιρα΄κ, τη συνεχιζο΄µενη διε΄νεξη µεταξυ΄ Ισραηλινω
εντα΄σεις που προκαλου΄νται για θρησκευτικου΄ς, πολιτιστικου΄ς, κοινωνικου΄ς και οικονοµικου΄ς λο΄γους· πιστευ΄ει ο΄τι,
στο πλαι΄σιο αυτο΄, θα η΄ταν σκο΄πιµο να αρχι΄σει µια κοινη΄ διαδικασι΄α στην οποι΄α θα πρε΄πει να µετε΄χουν η ΕΕ, το
΄ ρες της περιοχη΄ς·
ΝΑΤΟ, ο Αραβικο΄ς Συ΄νδεσµος και ο΄λες οι α΄λλες χω
10. συνιστα΄ στη συ΄νοδο κορυφη΄ς τη δηµιουργι΄α µακροπρο΄θεσµου πλαισι΄ου συνεργασι΄ας και τη δροµολο΄γηση
κοινου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, επισηµαι΄νοντας ο΄τι η διεθνη΄ς τροµοκρατι΄α πρε΄πει να καταπολεµηθει΄ αποφασιστικα΄, ο΄χι µο΄νο µε στρατιωτικα΄ αλλα΄ και µε πολιτικα΄ µε΄σα, µε αντιµετω΄πιση
΄ ν, κοινωνικω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν και οικολογικω
΄ ν προβληµα΄των του
των βαθυ΄τερων αιτι΄ων των τροµακτικω΄ν πολιτικω
΄ ν και αστυνοµικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και των υπηρεσιω
΄ν
σηµερινου΄ κο΄σµου και µε ενι΄σχυση του ΄εργου των δικαστικω
΄ ν, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε τα στρατιωτικα΄ µε΄σα να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο ως τελευται΄α διε΄ξοδος·
συλλογη΄ς πληροφοριω
11. υπογραµµι΄ζει ο΄τι ΄ενα τε΄τοιο προ΄γραµµα δρα΄σης πρε΄πει να συνδυα΄ζει την ισχυρη΄ αποφασιστικο΄τητα και την
καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας µε τον πλη΄ρη σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των διεθνω΄ν ανθρωπι΄ ν κανο΄νων·
στικω
΄ ν για την καταπολε΄µηση της απειλη΄ς της τροµοκρα12. τονι΄ζει ο΄τι η ανα΄γκη εντατικοποι΄ησης των προσπαθειω
τι΄ας δεν πρε΄πει να αποβει΄ εις βα΄ρος της προστασι΄ας των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των, ο΄πως ει΄ναι η ιδιωτικη΄ σφαι΄ρα,
΄ ς, αναγκαι΄ο να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις για αποτελεσµατικη΄ συµφωνι΄α διατλαντικη΄ς
και ο΄τι ει΄ναι, συνεπω
συνεργασι΄ας για την προ΄ληψη του εγκλη΄µατος και της τροµοκρατι΄ας·
13. ζητει΄ και πα΄λι οι κρατου΄µενοι του Γκουαντανα΄µο να δικαστου΄ν και να ΄εχουν µεταχει΄ριση συ΄µφωνη µε το
διεθνε΄ς δι΄καιο· ζητει΄ επιµο΄νως απο΄ το Συµβου΄λιο να θε΄σει το ζη΄τηµα αυτο΄ στην ηµερη΄σια δια΄ταξη της προσεχου΄ς
΄ ν·
συνο΄δου κορυφη΄ς Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης-Ηνωµε΄νων Πολιτειω
14. καλει΄ για µι΄α ακο΄µη φορα΄ τους διατλαντικου΄ς εται΄ρους να υποστηρι΄ξουν ενεργα΄ και να ενισχυ΄σουν τους
΄ ς και να επανεπιβεβαιω
΄ σουν την αξι΄α του διεθνου΄ς δικαι΄ου, αποφευ΄γοντας τις µονοµερει΄ς
διεθνει΄ς θεσµου΄ς, καθω
προσεγγι΄σεις και επιστρε΄φοντας στην πολυµερη΄ προσε΄γγιση και στο πλαι΄σιο δρα΄σης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, ΄ετσι
ω΄στε να αναπτυχθει΄ η διεθνη΄ς διακυβε΄ρνηση, και να συνεργαστου΄ν προκειµε΄νου να καθοριστει΄ κοινη΄ ηµερη΄σια
΄ ν οργα΄νων του Bretton Woods, ου΄τως
δια΄ταξη για τη µεταρρυ΄θµιση, ιδι΄ως των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και των θεσµικω
ω΄στε να ενισχυθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα, η αξιοπιστι΄α και η δηµοκρατικη΄ τους νοµιµο΄τητα·
15. συνιστα΄ να ενταθει΄ η πρακτικη΄ συνεργασι΄α σε θε΄µατα ενε΄ργειας και κλιµατικη΄ς µεταβολη΄ς, λαµβα΄νοντας,
ειδικο΄τερα, υπο΄ψη το Πρωτο΄κολλο του Κυο΄το, µε αξιοποι΄ηση της συµφωνι΄ας για συνεργασι΄α ΄ερευνας και ανα΄πτυξης στον τοµε΄α της οικονοµι΄ας του υδρογο΄νου·
16. καταδικα΄ζει και πα΄λι την εφαρµογη΄ της ποινη΄ς του θανα΄του· ζητει΄ απο΄ την αµερικανικη΄ κυβε΄ρνηση και
απο΄ ο΄λες τις πολιτει΄ες των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν να καταργη΄σουν την ποινη΄ του θανα΄του·
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΄ρωση της διατλαντικη΄ς αγορα
΄ς ΄εως το ΄ετος 2015
Ολοκλη
17. προτει΄νει να δροµολογηθει΄ δεκαετε΄ς προ΄γραµµα δρα΄σης που να αποσκοπει΄ στην εµβα΄θυνση και τη διευ΄΄ ς και της διατλαντικη΄ς οικονοµι΄ας και της νοµισµατικη΄ς συνεργασι΄ας, µε
ρυνση της διατλαντικη΄ς αγορα΄ς, καθω
στο΄χο την εγκαθι΄δρυση διατλαντικη΄ς αγορα΄ς χωρι΄ς εµπο΄δια ΄εως το 2015· ζητει΄ απο΄ την επικει΄µενη συ΄νοδο
΄ µα εµπειρογνωµο΄νων για να επεξεργαστει΄ συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις προς
κορυφη΄ς ΕΕ-ΗΠΑ να συγκροτη΄σει σω
του΄το·
18. συνιστα΄, ωστο΄σο, να θεσπισθει΄ συντοµο΄τερη ηµεροµηνι΄α στο΄χος (2010) για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρε΄ ν µεταφορω
΄ ν, την ψηφιακη΄ οικονοµι΄α (απο΄ρρητο,
σι΄ες και τις αγορε΄ς κεφαλαι΄ων, τον κλα΄δο των αεροπορικω
΄ µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας), την πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄ και τη συνεργασι΄α σε ρυθµιστικα΄
ασφα΄λεια και δικαιω
θε΄µατα·
19. εξακολουθει΄, ωστο΄σο, να παρατηρει΄ καταθορυβηµε΄νο την πολιτικη΄ της κυβε΄ρνησης των ΗΠΑ συ΄µφωνα µε
΄ ρα επιλε΄ξιµη ως εµπορικο΄ς εται΄ρος των ΗΠΑ πρε΄πει να συνεργα΄ζεται µε τις
τις οποι΄ες για να θεωρηθει΄ µια χω
Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες στην εξωτερικη΄ πολιτικη΄ τους και στους εθνικου΄ς στο΄χους ασφα΄λεια΄ς τους και βα΄σει της
οποι΄ας οι εµπορικε΄ς σχε΄σεις αποτελου΄ν προνο΄µιο·
20. συνιστα΄ και στους δυ΄ο εται΄ρους να µεριµνη΄σουν επειγο΄ντως για την αναζωπυ΄ρωση του γυ΄ρου διαπραγµατευ΄σεων της Ντο΄χα του ΠΟΕ, αντιµετωπι΄ζοντας ταυτο΄χρονα τα διαρθρωτικα΄ προβλη΄µατα που υπονοµευ΄ουν τη
΄ ν και πολλω΄ν αναπτυσσοµε΄νων χωρω΄ν να αποκοµι΄ζουν τα οφε΄λη
δυνατο΄τητα των λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νων χωρω
του εµπορι΄ου, και αρχι΄ζοντας δια΄λογο σε θε΄µατα µεγε΄θυνσης και ανα΄πτυξης µε ο΄λους τους α΄λλους εται΄ρους που
΄ κοντας να υπα΄ρξουν ταχε΄ως ουσιαστικα΄ αποτελε΄σµατα σε µια κοινη΄
συµµετε΄χουν στις διαπραγµατευ΄σεις, επιδιω
δρα΄ση για την καταπολε΄µηση της φτω΄χειας και την προω΄θηση της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης σε πολυµερε΄ς επι΄πεδο·
21. συνιστα΄ και στα δυ΄ο µε΄ρη να µελετη΄σουν τρο΄πους για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων που προτει΄νονται στην
προ΄σφατη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ δια΄σταση της παγκοσµιοποι΄ησης, ΄ετσι ω΄στε να µετρια΄΄ σεις της παγκοσµιοποι΄ησης·
σουν ορισµε΄νες απο΄ τις χειρο΄τερες επιπτω
22. πιστευ΄ει ο΄τι και οι δυ΄ο εται΄ροι θα πρε΄πει να δροµολογη΄σουν απο΄ κοινου΄ προτα΄σεις για τον εκσυγχρονισµο΄
και τη µεταρρυ΄θµιση των µεθο΄δων εργασι΄ας του ΠΟΕ·
΄ λειας και α
΄ µυνας ΕΕ-ΗΠΑ
Θε΄µατα ασφα
΄ δης θεµατοφυ΄λακας της διατλαντικη΄ς σταθερο΄τητας και
23. επαναλαµβα΄νει ο΄τι το ΝΑΤΟ παραµε΄νει θεµελιω
ασφα΄λειας και εξακολουθει΄ να αποτελει΄ βασικο΄ πλαι΄σιο για συµµαχικε΄ς επιχειρη΄σεις· φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι προς το
συµφε΄ρον της διατλαντικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης και της παγκο΄σµιας σταθερο΄τητας να ενισχυθου΄ν το΄σο οι δυνατο΄τητες του ΝΑΤΟ ο΄σο και της ΕΕ, υπογραµµι΄ζει δε ο΄τι οι στρατιωτικε΄ς παρεµβα΄σεις θα πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται κατο΄πιν εντολη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν·
΄ νει ο΄τι θεωρει΄ την ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ ασφα΄λειας και α΄µυνας ως πολιτικη΄ που θα αναπτυχθει΄ για
24. επιβεβαιω
΄ σει το ΝΑΤΟ και να ενισχυ΄σει τον ευρωπαϊκο΄ του πυλω
΄ να και η οποι΄α θα συµβα΄λει αποφασιστικα΄
να συµπληρω
΄ ν και των οικονοµικω
΄ ν παραγο΄ντων µε τον τοµε΄α της εξωτερικη΄ς ασφα΄λειας·
στη συ΄νδεση των αστυνοµικω
25. επαναλαµβα΄νει ο΄τι η ανα΄πτυξη µιας ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς α΄µυνας, χαρακτηριζο΄µενης απο΄ αυτο΄νοµη ικανο΄τητα αντι΄δρασης, η οποι΄α πρε΄πει να διασφαλι΄ζει µια αξιο΄πιστη ευρωπαϊκη΄ στρατιωτικη΄ δυ΄ναµη, θα αποτελε΄σει
ουσιαστικη΄ ενι΄σχυση για το ΝΑΤΟ και, κατ’ αυτο΄ν τον τρο΄πο, θα ενισχυ΄σει τις διατλαντικε΄ς σχε΄σεις·
26. ζητει΄ να ανοι΄ξουν περισσο΄τερο οι διατλαντικε΄ς αµυντικε΄ς αγορε΄ς και να υπα΄ρξει στενο΄τερη συνεργασι΄α
΄ ν αµυντικω
΄ ν βιοµηχανιω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της διατλαντικη΄ς µεταφορα΄ς αµυντικω
΄ν
µεταξυ΄ των διατλαντικω
΄ ν σχετικα΄ µε τις γενικε΄ς
τεχνολογιω΄ν· χαιρετι΄ζει την προ΄σφατη συµφωνι΄α µεταξυ΄ Επιτροπη΄ς και Ηνωµε΄νων Πολιτειω
αρχε΄ς για τη συµπληρωµατικο΄τητα µεταξυ΄ του δορυφορικου΄ συστη΄µατος ραδιοπλοη΄γησης GALILEO, πρωτοβουλι΄ας που ΄εχει δροµολογηθει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α ∆ιαστη΄µατος, και του
τρε΄χοντος συστη΄µατος εντοπισµου΄ στι΄γµατος (GPS) των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν·
27. ζητει΄ να δηµιουργηθει΄ πλαι΄σιο για ευρυ΄τερο και µο΄νιµο δια΄λογο ΕΕ-ΗΠΑ σε θε΄µατα ασφα΄λειας, µε βα΄ση
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων ιδι΄ως ανοικτω΄ν συζητη΄σεων σχετικα΄
τις αντι΄στοιχες στρατηγικε΄ς ασφα΄λειας των δυ΄ο µερω
µε τις διαφορε΄ς αντι΄ληψης ο΄πως, απο΄ τη µι΄α πλευρα΄, σχετικα΄ µε τις προληπτικε΄ς αναλη΄ψεις δρα΄σης, την αποτελεσµατικη΄ πολυµε΄ρεια, το σεβασµο΄ του διεθνου΄ς δικαι΄ου και τον προεξα΄ρχοντα ρο΄λο του ΟΗΕ στη διεθνη΄ ασφα΄λεια
(στοιχει΄α της στρατηγικη΄ς ασφα΄λειας της ΕΕ) σε αντιδιαστολη΄, απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, µε την µονοµερη΄ προληπτικη΄ στρατιωτικη΄ δρα΄ση, την υ΄παρξη µι΄ας και µο΄νης στρατιωτικη΄ς υπερδυ΄ναµης, το εθνικο΄ συµφε΄ρον και την
΄εννοια της αποστολη΄ς που καθορι΄ζει τη συµµαχι΄α (στοιχει΄α της εθνικη΄ς στρατηγικη΄ς ασφα΄λειας των Ηνωµε΄νων
Πολιτειω΄ν)·
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΄ ξουν να εξασφαλι΄σουν την αναζωογο΄νηση του
28. παροτρυ΄νει την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και τις ΗΠΑ να επιδιω
΄ ν και του αφοπλισµου΄ σε πολυµερε΄ς επι΄πεδο εντο΄ς του συστη΄κατο΄πιν διαπραγµατευ΄σεων ελε΄γχου των εξοπλισµω
΄ ν,
µατος των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και σε διµερε΄ς επι΄πεδο ΄ετσι ω΄στε να αποτραπει΄ ΄ενας νε΄ος ανταγωνισµο΄ς εξοπλισµω
να µειωθει΄ το υφιστα΄µενο οπλοστα΄σιο, και να υποστηρι΄ξουν τις περιφερειακε΄ς και διεθνει΄ς δρα΄σεις για αποτροπη΄
΄ ν ο΄πλων, των ελαφρω
΄ ν ο΄πλων και
της διασπορα΄ς ο΄χι µο΄νο των ο΄πλων µαζικη΄ς καταστροφη΄ς αλλα΄ και των µικρω
΄ ν πο΄ρων· καλει΄ την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εφαρµο΄σουν αποτελεσµατικα΄
των ναρκω΄ν ξηρα΄ς, µε την παροχη΄ επαρκω
΄ δικες συµπεριφορα΄ς τους για τις εξαγωγε΄ς ο΄πλων, και να προωθη΄σουν την εκπο΄νηση συντους αντι΄στοιχους κω
΄ ν και ελαφρω
΄ν
θη΄κης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις πωλη΄σεις ο΄πλων που θα παρεµποδι΄ζει την παρα΄δοση µικρω
ο΄πλων σε περιοχε΄ς συγκρου΄σεων·
29.

επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα΄ του προς τις ΗΠΑ



΄ ν ο΄πλων πεδι΄ου µα΄χης (bunkerbusters)
να θε΄σουν τε΄ρµα στην ανα΄πτυξη νε΄ων γενεω΄ν πυρηνικω



΄ σουν τη Συνθη΄κη για την απαγο΄ρευση των Πυρηνικω
΄ ν ∆οκιµω΄ν
να κυρω



΄ σουν τη Συ΄µβαση της Οτα΄βα για την απαγο΄ρευση της ανα΄πτυξης, της παραγωγη΄ς, της αποθη΄κευσης
να κυρω
΄ ν ο΄πλων και για την καταστροφη΄ τους
και της χρη΄σης χηµικω



να µην αντιτι΄θενται πλε΄ον στο πρωτο΄κολλο συµµο΄ρφωσης της Συ΄µβασης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τα βιολογικα΄ και τοξικα΄ ο΄πλα·

Ένα ανανεωµε΄νο θεσµικο΄ πλαι΄σιο στον ορι΄ζοντα για τον ∆εκε΄µβριο 2005
30. επαναλαµβα΄νει ο΄τι η ετη΄σια συ΄νοδος κορυφη΄ς ΕΕ-ΗΠΑ πρε΄πει να αναδιαρθρωθει΄ ΄ετσι ω΄στε να προσφε΄ρει
στρατηγικη΄ κατευ΄θυνση και ω΄θηση στη διατλαντικη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση και ο΄τι πρε΄πει να προηγει΄ται συνεδρι΄αση
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και µελω΄ν του Κογκρε΄σου των
κοινοβουλευτικου΄ διαλο΄γου µεταξυ΄ βουλευτω
Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν στο πλαι΄σιο του διατλαντικου΄ κοινοβουλευτικου΄ διαλο΄γου·
31. συνιστα΄ τακτικη΄ ανεπι΄σηµη διαβου΄λευση ΕΕ-ΗΠΑ σε υπουργικο΄ επι΄πεδο πριν απο΄ τις συνο΄δους κορυφη΄ς
ΕΕ-ΗΠΑ, η οποι΄α να υποστηρι΄ζεται απο΄ µο΄νιµο κοινο΄ προγραµµατισµο΄ πολιτικη΄ς·
32. προτει΄νει να ενισχυθει΄ η θεσµικη΄ δοµη΄ για τον συνεχιζο΄µενο διατλαντικο΄ πολιτικο΄ δια΄λογο, µε αξιοποι΄ηση
΄ ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του εξελισσο΄µενου διατλαντικου΄ διαλο΄γου νοµοθετω΄ν µεταξυ΄ βουλευτω
µελω΄ν του Κογκρε΄σου των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν µε τελικο΄ στο΄χο να εγκαθιδρυθει΄ µια ∆ιατλαντικη΄ Συνε΄λευση
ΕΕ-ΗΠΑ·
33. θεωρει΄ ο΄τι ο΄λες οι παραπα΄νω πρωτοβουλι΄ες πρε΄πει να οδηγη΄σουν, ΄εως τον ∆εκε΄µβριο του 2005, σε
΄ ν εται΄ρων για την ενηµε΄ρωση της νε΄ας διατλαντικη΄ς ατζε΄ντας του 1995, και
συµφωνι΄α µεταξυ΄ των διατλαντικω
την αντικατα΄σταση΄ της µε «Συµφωνι΄α ∆ιατλαντικη΄ς Εταιρικη΄ς Σχε΄σης», η οποι΄α θα αρχι΄σει να εφαρµο΄ζεται απο΄ το
2007·
΄ ν κοινοτη΄των ενδιαφε΄ροντος απο΄ την αµερικανικη΄
34. ενθαρρυ΄νει την εποικοδοµητικη΄ συµµετοχη΄ των σχετικω
και την ευρωπαϊκη΄ κοινωνι΄α των πολιτω΄ν σε δρα΄σεις συνεργασι΄ας πα΄νω στις προτεραιο΄τητες της διατλαντικη΄ς
εταιρικη΄ς σχε΄σης·
35. επισηµαι΄νει ο΄τι η συµφωνι΄α για τη θε΄σπιση Ευρωπαϊκου΄ Συντα΄γµατος, το οποι΄ο θα εκχωρει΄ νοµικη΄ προσωπικο΄τητα στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και θα προβλε΄πει το διορισµο΄ Ευρωπαι΄ου Υπουργου΄ Εξωτερικω΄ν, θα ενδυνα΄ν
µω΄σει τη θε΄ση της ΕΕ στη διεθνη΄ πολιτικη΄ σκηνη΄ και θα συµβα΄λει στην επι΄τευξη ισορροπηµε΄νων διατλαντικω
σχε΄σεων·
*
*

*

36. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στα κοινο΄ ν της Αµερικη΄ς.
βου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και στον Προ΄εδρο και το Κογκρε΄σο των Ηνωµε΄νων Πολιτειω
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P5_TA(2004)0376

΄ πινα δικαιω
΄ µατα το 2003 και η πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
Ανθρω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα στον κο΄σµο το 2003 και
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα ανθρω
την πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ (2003/2005(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,


΄εχοντας υπο΄ψη την Οικουµενικη΄ ∆ιακη΄ρυξη των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που και ο΄λα τα σχετικα΄ διεθνη΄
΄εγγραφα για τα ανθρω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα (1),



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εναρξη ισχυ΄ος, την 1η Ιουλι΄ου 2002, του Καταστατικου΄ της Ρω΄µης του ∆ιεθνου΄ς
Ποινικου΄ ∆ικαστηρι΄ου, και ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 19ης Νοεµβρι΄ου 1998, της 18ης Ιανουαρι΄ου 2001, της 28ης Φεβρουαρι΄ου 2002 και της 4ης Ιουλι΄ου 2002 (2) σχετικα΄ µε το ∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄
∆ικαστη΄ριο,



΄εχοντας υπο΄ψη τον Χα΄ρτη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, ιδιαι΄τερα δε το α΄ρθρο 2,



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εναρξη ισχυ΄ος, απο΄ 1ης Ιουλι΄ου 2003, του υπ’ αριθ. 13 πρωτοκο΄λλου της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ ν, το οποι΄ο αφορα΄
Συ΄µβασης για την προστασι΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω
την κατα΄ργηση της θανατικη΄ς ποινη΄ς υπο΄ οιεσδη΄ποτε περιστα΄σεις,



΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 3, το οποι΄ο ει΄ναι κοινο΄ στις τε΄σσερις Συµβα΄σεις της Γενευ΄ης,



΄ ν, κοινωνικω
΄ν
΄εχοντας υπο΄ψη α΄ρθρο 12 του ∆ιεθνου΄ς Συµφω
΄ νου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν περι΄ των οικονοµικω
΄ ν δικαιωµα΄των,
και πολιτιστικω



΄εχοντας υπο΄ψη τις δηλω
΄ σεις και τα ψηφι΄σµατα των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν σχετικα΄ µε τα δικαιω
΄ µατα των ατο΄µων
µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και την Οικουµενικη΄ ∆ιακη΄ρυξη της UNESCO για το ανθρω΄πινο γονιδι΄ωµα και τα
΄ πινα δικαιω
΄ µατα (1997),
ανθρω



΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 12, παρα΄γραφος 1, και 16, παρα΄γραφος 1, σηµει΄ο ε, της Συ΄µβασης για την
΄ ν, καθω
΄ ς και τις γενικε΄ς συστα΄σεις 21 και 24
εξα΄λειψη ο΄λων των µορφω΄ν διακρι΄σεων κατα΄ των γυναικω
΄ ν,
της Επιτροπη΄ς για την εξα΄λειψη των διακρι΄σεων εις βα΄ρος των γυναικω



΄εχοντας υπο΄ψη τη διακη΄ρυξη και το προ΄γραµµα δρα΄σης της τε΄ταρτης παγκο΄σµιας δια΄σκεψης για τις γυναι΄κες, που εγκρι΄θηκε στο Πεκι΄νο στις 15 Σεπτεµβρι΄ου 1995, και το ΄εγγραφο σχετικα΄ µε τα πορι΄σµατα της
τε΄ταρτης παγκο΄σµιας δια΄σκεψης για τις γυναι΄κες που εγκρι΄θηκε στις 10 Ιουνι΄ου 2000,



΄εχοντας υπο΄ψη τους αναπτυξιακου΄ς στο΄χους της χιλιετηρι΄δας που εγκρι΄θηκαν στη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς των
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τη χιλιετηρι΄δα στις 8 Σεπτεµβρι΄ου 2000 και τη ∆ιακη΄ρυξη που εγκρι΄θηκε απο΄ την
Παγκο΄σµια ∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη στις 4 Σεπτεµβρι΄ου 2002,



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του 2002 του Ταµει΄ου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τον πληθυσµο΄ σχετικα΄ µε την
κατα΄σταση πληθυσµου΄ της γης,



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες της πολιτικη΄ς που καθορι΄στηκε στην πο΄λη του Μεξικου΄ (3) και την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για Κανονισµο΄ σχετικα΄ µε τη στη΄ριξη των
΄ ν και των δρα΄σεων που αφορου΄ν την αναπαραγωγη΄ και τη σεξουαλικη΄ ζωη΄ και τα συναφη΄ δικαιω
΄πολιτικω
΄ ρες (CΟΜ(2002) 120),
µατα στις αναπτυσσο΄µενες χω



΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 1η Νοεµβρι΄ου 2001 ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε το HIV/AIDS (4),



΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 20 Σεπτεµβρι΄ου 2001 ψη΄φισµα΄ του για τους ακρωτηριασµου΄ς γυναικει΄ων γεννητι΄ ν οργα΄νων (5),
κω



΄εχοντας υπο΄ψη τον Χα΄ρτη Θεµελιωδω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (6),

(1) Σηµ.: για ο΄λα τα σχετικα΄ βασικα΄ κει΄µενα, βλ. τον πι΄νακα που επισυνα΄πτεται στην ΄εκθεση Α5-0270/2004 της Επιτροπη΄ς
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εξωτερικω
(2) ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 265· ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 262· ΕΕ C 293 E της 28.11.2002, σ. 88· ΕΕ C 271 E
της 12.11.2003, σ. 576.
(3) Έγγραφο CoE 9901 της 11.9.2003.
(4) EE C 78 της 2.4.2002, σελ. 66.
(5) ΕΕ C 77 Ε της 28.3.2002, σελ. 126.
(6) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
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΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς 
«Για ΄ενα νοµικα΄ δεσµευτικο΄ µε΄σο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την προω΄θηση και την προστασι΄α των δικαιωµα΄των και της αξιοπρε΄πειας των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες» (1),



΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 3, 6, 11, 13 και 19 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και τα α΄ρθρα 177
και 300 της Συνθη΄κης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εναρξη ισχυ΄ος, απο΄ 1ης Απριλι΄ου 2003, της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΕ, η
οποι΄α υπεγρα΄φη στο Κοτονου΄ στις 23 Ιουνι΄ου 2000 (2),



΄εχοντας υπο΄ψη την Ευρωµεσογειακη΄ ∆ια΄σκεψη, η οποι΄α ιδρυ΄θηκε στις 22-23 Μαρτι΄ου 2004, καθω
΄ ς και το
σχετικο΄ ψη΄φισµα΄ του της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2003 (3),



΄εχοντας υπο΄ψη τη Συ΄µβαση της ΕΕ για τα ανθρω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα και τη βιοϊατρικη΄ (1999),



΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τα δικαιω
΄ µατα των ατο΄µων µε
ειδικε΄ς ανα΄γκες (4), το ψη΄φισµα΄ του της 9ης Μαρτι΄ου 2004 σχετικα΄ µε τον πληθυσµο΄ και την ανα΄πτυξη (5),
΄ µατα στον κο΄σµο (6),
και τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω



΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των θεµελιωδω
΄ ν δικαιωµα΄των
στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, ιδιαι΄τερα δε το ψη΄φισµα΄ του της 15ης Ιανουαρι΄ου 2003 (7),



΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µς την ειρη΄νη και την αξιοπρε΄πεια στη
Με΄ση Ανατολη΄ (8),



΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 10ης Φεβρουαρι΄ου 2004 σχετικα΄ µε την 60η΄ συ΄νοδο της Επιτροπη΄ς
Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν στη Γενευ΄η, απο΄ 15 Μαρτι΄ου ΄εως 23 Απριλι΄ου 2004 (9),



΄εχοντας υπο΄ψη την 5η Ετη΄σια Έκθεση της ΕΕ για τα Ανθρω΄πινα ∆ικαιω
΄ µατα (13449/03),



΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,



΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0270/2004),

Α.

΄ ντας ο΄τι σε ολο΄κληρο τον κο΄σµο ΄εχει σηµειωθει΄ προ΄οδος, ιδι΄ως χα΄ρη στη δε΄σµευση της Ευρωπαϊκη΄ς
εκτιµω
Ένωσης, ο΄σον αφορα΄ την εγκαθι΄δρυση και την ενι΄σχυση της δηµοκρατι΄ας, των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, του
κρα΄τους δικαι΄ου και της χρηστη΄ς διακυβε΄ρνησης,

Β.

΄ ντας ο΄τι, ταυτο΄χρονα, η κατα΄σταση ΄εχει επιδεινωθει΄ σε µεγα΄λο αριθµο΄ χωρω΄ν ο΄που τα ανθρω΄πινα
εκτιµω
΄ µατα εξακολουθου΄ν να παραβια΄ζονται απο΄ διακρι΄σεις µε βα΄ση τη φυλη΄, το φυ΄λο, τη θρησκει΄α και
δικαιω
την κοινωνικη΄ τα΄ξη, καθω΄ς και απο΄ φαυ΄λη διακυβε΄ρνηση, διαφθορα΄, καταστολη΄, κατα΄χρηση εξουσι΄ας, ανι΄σχυρους θεσµου΄ς, ΄ελλειµµα στην απο΄δοση ευθυνω΄ν και ΄ενοπλες συγκρου΄σεις·

Γ.

΄ ντας ο΄τι γραπτω΄ς η διεθνη΄ς κοινο΄τητα στηρι΄ζει σε εντυπωσιακο΄ βαθµο΄ τις αξι΄ες των ανθρωπι΄νων
εκτιµω
΄ ρες ΄εχουν επικυρω
΄ σει τα δυ΄ο σηµαντικο΄τερα συ΄µφωνα, και
΄ ς περισσο΄τερες απο΄ 140 χω
δικαιωµα΄των, καθω
΄ ρες τη Συ΄µβαση για τα ∆ικαιω
΄ µατα του Παιδιου΄,
σχεδο΄ν ο΄λες οι χω

∆.

΄ ν ΄εχει καταργη΄σει τη θανατικη΄ ποινη΄ η΄ ΄εχει
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι σταθερα΄ αυξανο΄µενος αριθµο΄ς χωρω
΄ ρες µοια΄ζει να επικρατει΄ η τα΄ση
ζητη΄σει η΄ επεκτει΄νει την αναστολη΄ εκτελε΄σεων, αν και σε ορισµε΄νες χω
προς την αντι΄θετη κατευ΄θυνση, κυρι΄ως δε στην Κι΄να·

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

P5_TA(2003)0370.
ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
P5_TA(2003)0518.
ΕΕ C 20 της 20.1.1997, σ. 389.
P5_TA(2004)0154.
P5_TA(2003)0375 (κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 4.9.2003)· ΕΕ C 131 E της 5.6.2003, σ. 138· ΕΕ C 65 E της
14.3.2002, σ. 336· ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 336· ΕΕ C 98 της 9.4.1999, σ. 270· ΕΕ C 20 της 20.1.1997, σ.
161· ΕΕ C 126 της 22.5.1995, σ. 15· ΕΕ C 115 της 26.4.1993, σ. 214· ΕΕ C 267 της 14.10.1991, σ. 165· ΕΕ C 47
της 27.2.1989, σ. 61· ΕΕ C 99 της 13.4.1987, σ. 157· ΕΕ C 343 της 31.12.1985, σ. 29· ΕΕ C 172 της 2.7.1984, σ.
36· ΕΕ C 161 της 10.6.1983, σ. 58.
(7) ΕΕ C 38 Ε της 12.2.2004, σ. 247.
(8) P5_TA(2003)0462.
(9) P5_TA(2004)0079.
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Ε.

΄ ντας ο΄τι ο ρο΄λος της διεθνου΄ς κοινο΄τητας στην υποβοη΄θηση των διαδικασιω
΄ ν αποκατα΄στασης της
εκτιµω
αλη΄θειας και εθνικη΄ς συµφιλι΄ωσης σε κοινωνι΄ες που ΄εχουν περα΄σει απο΄ περι΄οδο συρρα΄ξεων αναγνωρι΄ζεται
ως µε΄σο ενι΄σχυσης της συµφιλι΄ωσης, της ειρη΄νης, της σταθερο΄τητας και της ανα΄πτυξης,

΄ ντας ο΄τι, στις χω
΄ ρες που σε΄βονται και προασπι΄ζονται τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, οι οµα΄δες πι΄εσης και
ΣΤ. εκτιµω
ο ελευ΄θερος Τυ΄πος συµβα΄λλουν στην εγγυ΄ηση της ευ΄ρυθµης λειτουργι΄ας του δηµοκρατικου΄ κρα΄τους και ως
εκ του΄του δεν επιτρε΄πεται να υφι΄στανται κανενο΄ς ει΄δους λογοκρισι΄α η΄ περιορισµο΄ της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης,
Ζ.

υπογραµµι΄ζοντας ο΄τι κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν ο ΄ελεγχος και η καταστολη΄ εις βα΄ρος της
χρησιµοποι΄ησης του ∆ιαδικτυ΄ου ΄εχουν αυξηθει΄ δραµατικα΄ στην Λαϊκη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Κι΄νας και ο΄τι δεκα΄δες
ατο΄µων κρατου΄νται σε φυλακη΄ επειδη΄ διε΄δωσαν µηνυ΄µατα στα οποι΄α ζητου΄σαν περισσο΄τερη ελευθερι΄α και
΄ ς, διο΄τι διε΄δωσαν πληροφορι΄ες µε΄σω του ∆ιαδικτυ΄ου· υπογραµµι΄ζοντας, στο πλαι΄σιο
δηµοκρατι΄α, η΄ απλω
αυτο΄, ο΄τι ο αριθµο΄ς των συλλη΄ψεων ΄εχει αυξηθει΄ κατα΄ 60 % σε συ΄γκριση µε το προηγου΄µενο ΄ετος,

Η.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ΄διο
ι
φαινο΄µενο παρατηρει΄ται συστηµατικα΄ στο Βιετνα΄µ ο΄που πολλοι΄ υπε΄ρµαχοι
της δηµοκρατι΄ας ΄εχουν συλληφθει΄ τους τελευται΄ους µη΄νες,

Θ.

΄ ντας ο΄τι ο΄λες οι τροµοκρατικε΄ς ενε΄ργειες συνιστου΄ν α΄ρνηση της ΄διας
εκτιµω
ι
της ΄εννοιας των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των,

Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση υποστηρι΄ζει και συνεργα΄ζεται ενεργα΄ µε την Ειδικη΄ Επιτροπη΄
της 6ης Γενικη΄ς Συνε΄λευσης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν στο ΄εργο της για την κατα΄ρτιση σχεδι΄ου Συνολικη΄ς
Συ΄µβασης για τη ∆ιεθνη΄ Τροµοκρατι΄α και την κατα΄ρτιση σχεδι΄ου ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την Καταστολη΄
΄ ν Πυρηνικη΄ς Τροµοκρατι΄ας,
Ενεργειω

΄ ντας ο΄τι ΄ενα κρα΄τος που ΄εχει πε΄σει θυ΄µα τροµοκρατικω΄ν ενεργειω΄ν δυ΄ναται να συνεργα΄ζεται µε α΄λλα
ΙΑ. εκτιµω
΄ µατα και το διεθνε΄ς δι΄καιο,
κρα΄τη, µε πνευ΄µα αµοιβαιο΄τητας αλλα΄ και µε σεβασµο΄ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
ΙΒ.

΄ ντας ο΄τι η ΄εκδοση δεν πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται ο΄ταν υπα΄ρχουν σοβαρε΄ς ενδει΄ξεις ο΄τι στο αιτου΄ν
εκτιµω
κρα΄τος ο καταζητου΄µενος θα υποστει΄ µεταχει΄ριση η οποι΄α θα αντιβαι΄νει προς το διεθνε΄ς δι΄καιο,

ΙΓ.

΄ ντας ο΄τι, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, πραγµατοποιου΄νται ανεξε΄λεγκτα δι΄κες σε στρατοδικει΄α, χωρι΄ς
εκτιµω
δικαι΄ωµα ΄εφεσης, εναντι΄ον υποτιθε΄µενων τροµοκρατω΄ν, µε εξαι΄ρεση ο΄σους ΄εχουν την υπηκοο΄τητα του κρα΄τους που απευθυ΄νει τις κατηγορι΄ες,

΄ ντας ο΄τι τα δηµοκρατικα΄ κρα΄τη πρε΄πει να δι΄νουν το παρα΄δειγµα ο΄ταν καταδιω
΄ κουν η΄ παραδι΄δουν στη
Ι∆. εκτιµω
΄ ν, παρε΄χοντα΄ς τους ο΄λα τα δικαιω
΄ µατα και τις εγγυη΄σεις που
δικαιοσυ΄νη τους αυτουργου΄ς τε΄τοιων ενεργειω
΄ ρα που σε΄βεται τα ανθρω
΄ πινα δικαιω
΄ µατα,
οφει΄λει να παρε΄χει σε ο΄λους τους υπο΄δικους κα΄θε χω
ΙΕ.

΄ ντας ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη δηµιου΄ργησαν η΄/και ανε΄πτυξαν εξωεδαφικε΄ς περιοχε΄ς στις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει
εκτιµω
΄ν
καµι΄α ΄εννοια βασικου΄ δικαι΄ου και δεν ασκει΄ται κανενο΄ς ει΄δους ΄ελεγχος, κατα΄ παρα΄βαση ο΄λων των διεθνω
΄ ν,
συµβα΄σεων και συνθηκω

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας συνιστα΄ εξαιρετικο΄ πλαι΄σιο που επιτρε΄πει την
΄ ν, κυρι΄ως σε δικτατορικε΄ς
΄ ν και ενι΄οτε την πλη΄ρη κατα΄ργηση των ατοµικω΄ν ελευθεριω
επιβολη΄ περιορισµω
΄ ρες, και υπογραµµι΄ζοντας ο΄τι ο΄λες οι χω
΄ ρες αυτε΄ς ΄εχουν χρησιµοποιη΄σει το α΄λλοθι της καταπολε΄µησης
χω
΄ ν η΄ να καταστει΄λουν
της τροµοκρατι΄ας για να εντει΄νουν την καταπι΄εση των αποικιοκρατου΄µενων πληθυσµω
κα΄θε µορφη΄ πολιτικη΄ς διαφωνι΄ας,
΄ δη δικαιω
΄ µατα κα΄θε ανθρω΄που, ανεξα΄ρτητα απο΄ φυλη΄,
ΙΖ. συµµεριζο΄µενο την αρχη΄ ο΄τι ΄ενα απο΄ τα θεµελιω
θρησκει΄α, πολιτικε΄ς πεποιθη΄σεις, οικονοµικη΄ η΄ κοινωνικη΄ κατα΄σταση, ει΄ναι να απολαµβα΄νει το υψηλο΄τερο
δυνατο΄ επι΄πεδο υγει΄ας, υποστηρι΄ζει πλη΄ρως τις αρχε΄ς της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας· ειδικο΄τερα ανη΄ µατος προ΄σβασης στην υγει΄α, δεδοµε΄νου ο΄τι το δικαι΄ωµα αυτο΄ συνδε΄συχει΄ για την κατα΄σταση του δικαιω
΄ ρας,
εται στενα΄ µε την οικονοµικη΄, κοινωνικη΄ και πολιτικη΄ κατα΄σταση κα΄θε χω
΄ πινο δικαι΄ωµα και
ΙΗ. αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι η προ΄σβαση στην αναπαραγωγικη΄ υγει΄α αποτελει΄ θεµελιω΄δες ανθρω
ο΄τι, ως εκ του΄του, πρε΄πει να διασφαλι΄ζεται στις γυναι΄κες και στους α΄νδρες η ελευθερι΄α να κα΄νουν ενηµερωµε΄νοι και µε υπευθυνο΄τητα τις επιλογε΄ς τους ο΄σον αφορα΄ τη σεξουαλικη΄ και αναπαραγωγικη΄ υγει΄α και τα
΄ µατα΄ τους, µε επι΄γνωση της σηµασι΄ας που ΄εχουν οι αποφα΄σεις τους για τους α΄λλους και για την
δικαιω
κοινωνι΄α,
ΙΘ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ µελε΄τες ΄εχει αποδειχθει΄ η α΄µεση συσχε΄τιση ανα΄µεσα στην προ΄σβαση στις πληροφορι΄ες και στο υψηλο΄ επι΄πεδο σε ο΄λες τις πτυχε΄ς της υγει΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου του χαµηλο΄τερου
ποσοστου΄ HIV/AIDS και α΄λλων µεταδιδο΄µενων λοιµω΄ξεων, του χαµηλο΄τερου κινδυ΄νου για ανεπιθυ΄µητες
΄ σεις, καθω
΄ ς και για προ΄ωρες γεννη΄σεις και θανα΄τους της µητε΄ρας
εγκυµοσυ΄νες και συνακο΄λουθες αµβλω
και του βρε΄φους,

30.4.2004

30.4.2004

EL
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Κ.

΄ ν οργα΄νων των γυναικω
΄ ν, που εφαρµο΄ζεται
καταδικα΄ζοντας την πρακτικη΄ του ακρωτηριασµου΄ των γεννητικω
΄ ρες, ΄εχει προκαλε΄σει η΄δη 130 σχεδο΄ν εκατοµµυ΄ρια θυ΄µατα ανα΄ τον κο΄σµο και απειλει΄
ακο΄µα σε πολλε΄ς χω
κα΄θε χρο΄νο δυ΄ο περι΄που εκατοµµυ΄ρια νε΄ες κοπε΄λες και γυναι΄κες· χαιρετι΄ζοντας, στο πλαι΄σιο αυτο΄, το
πρωτο΄κολλο του Maputo που εγκρι΄θηκε απο΄ την Αφρικανικη΄ Ένωση τον Ιου΄λιο του 2003·

ΚΑ. εκτιµω΄ντας ο΄τι η αναπαραγωγικη΄ υγει΄α αποτελει΄ µει΄ζον θε΄µα για την κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ ευηµερι΄α
των εθνω΄ν και ο΄τι οι ανεπα΄ρκειες προ΄σβασης στην αναπαραγωγικη΄ υγει΄α ΄εχουν α΄µεσες επιπτω΄σεις στον
΄ ρας,
οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ ιστο΄ της αντι΄στοιχης χω
΄ ντας για τη σκο΄πιµη απο΄κρυψη πληροφοριω
΄ ν σε µεγα΄λο αριθµο΄ χωρω΄ν µε χαµηλο΄τερα επι΄πεδα
ΚΒ. ανησυχω
αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας,
ΚΓ.

΄ ρες ο΄σον αφορα΄ την
εκφρα΄ζοντας την οργη΄ του για την απροθυµι΄α που επιδεικνυ΄ουν οι ανεπτυγµε΄νες χω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν ο΄πως περιεξασφα΄λιση της αναγκαι΄ας χρηµατοδο΄τησης για την ικανοποι΄ηση των βασικω
γρα΄φονται στο προ΄γραµµα δρα΄σης της δια΄σκεψης των ΗΕ για τον πληθυσµο΄ και την ανα΄πτυξη, το οποι΄ο
΄ ντας ακο΄µη περισσο΄τερο για την ραγδαι΄α
εγκρι΄θηκε στο Κα΄ιρο στις 13 Σεπτεµβρι΄ου 1994, και ανησυχω
µει΄ωση των διαθεσι΄µων κεφαλαι΄ων µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της Πολιτικη΄ς της Πο΄λης του Μεξικου΄, µε περιορισµο΄ της χρηµατοδο΄τησης εκ µε΄ρους των ΗΠΑ κα΄θε ΜΚΟ η οποι΄α δεν ακολουθει΄ αυστηρη΄ πολιτικη΄ ο΄σον
αφορα΄ την προω΄θηση της αποχη΄ς,

Κ∆. εκτιµω΄ντας ο΄τι η πληροφο΄ρηση για τη χρη΄ση του προφυλακτικου΄ και η προω΄θηση΄ του µε΄σω της δια΄θεση΄ς
του µε κοινωνικα΄ κριτη΄ρια µπορει΄ επι΄ του παρο΄ντος να θεωρηθει΄ ως το πλε΄ον αποτελεσµατικο΄ µε΄τρο προ΄΄ ν,
ληψης ο΄λων των σεξουαλικα΄ µεταδιδο΄µενων ασθενειω
ΚΕ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι η α΄ρνηση προ΄σβασης σε θεραπευτικε΄ς αγωγε΄ς για τον HIV/AIDS λο΄γω ΄ελλειψης διαθε΄σιµων
΄ ν, τα οποι΄α ΄εχει αποδειχθει΄ ο΄τι σταθεροκονδυλι΄ων, ιδι΄ως δε της προ΄σβασης σε συνδυασµου΄ς αντιρετροϊικω
ποιου΄ν αλλα΄ δεν θεραπευ΄ουν τον HIV/AIDS, δηµιουργει΄ µει΄ζονα απειλη΄ για την ασφα΄λεια σε περιφερειακο΄
αλλα΄ και σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, ιδι΄ως στην Ανατολικη΄ Ευρω΄πη και στην Κεντρικη΄ Ασι΄α, ο΄που η ραγδαι΄α
΄ ν καθω
΄ ς και η αυ΄ξηση της σεξουαλικη΄ς βι΄ας δεν µπορει΄
αυ΄ξηση των σεξουαλικα΄ µεταδιδο΄µενων ασθενειω
παρα΄ να προκαλει΄ µο΄νο τη λυ΄πη·

ΚΣΤ. εκφρα΄ζοντας τον ιδιαι΄τερο προβληµατισµο΄ του για την απο΄τοµη µει΄ωση των διαθε΄σιµων κονδυλι΄ων µετα΄ την
΄εναρξη ισχυ΄ος της «Πολιτικη΄ς της Πο΄λης του Μεξικου΄»,
ΚΖ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το 2003 η΄ταν Ευρωπαϊκο΄ Έτος των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες,
ΚΗ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι συ΄µφωνα µε εκτιµη΄σεις του ΟΗΕ, περισσο΄τερο απο΄ µισο΄ δισεκατοµµυ΄ριο α΄νθρωποι
στον κο΄σµο παρουσια΄ζουν πνευµατικη΄, σωµατικη΄ η΄ αισθητηριακη΄ αναπηρι΄α,
΄ ρες υψω΄νονται απαρα΄δεκτα εµπο΄δια στην ΄ενταξη των
΄ νοντας ο΄τι, πολυ΄ συχνα΄ ακο΄µη, σε πολλε΄ς χω
ΚΘ. διαπιστω
ανθρω΄πων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες, γεγονο΄ς που τους εµποδι΄ζει να απολαυ΄σουν στο ακε΄ραιο και ολο΄πλευρα
κοινωνικη΄, επαγγελµατικη΄, οικογενειακη΄, ψυχικη΄ και σεξουαλικη΄ τους ζωη΄,
Λ.

τονι΄ζοντας το γεγονο΄ς ο΄τι οι ειδικε΄ς ανα΄γκες των ατο΄µων µε αναπηρι΄ες ισχυ΄ουν χωρι΄ς περιορισµου΄ς για τα
α΄τοµα µε αναπηρι΄ες που ει΄ναι ενεργει΄α η΄ δυνα΄µει φυλακισµε΄να η΄ προ΄κειται να φυλακιστου΄ν, κρατου΄νται
η΄/και κατηγορου΄νται η΄ ει΄ναι υ΄ποπτα,

ΛΑ. θεωρω΄ντας ο΄τι η διεθνη΄ς κοινο΄τητα οφει΄λει να λα΄βει υπο΄ψη το προ΄βληµα των εκατοντα΄δων χιλια΄δων ατο΄µων κα΄θε χρο΄νο που αποκτου΄ν σωµατικε΄ς η΄ ψυχικε΄ς αναπηρι΄ες εξαιτι΄ας καταστα΄σεων πολε΄µου η΄ συ΄ρραξης,

1.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το γεγονο΄ς ο΄τι, στη δια΄ρκεια της 5ης κοινοβουλευτικη΄ς περιο΄δου, υλο΄ ν καινοτοµιω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, συµπεποιη΄θηκε σειρα΄ σηµαντικω
΄ ν µε΄σων που ανταποκρι΄νονται σε µεγα΄λο
ριλαµβανοµε΄νης της δηµιουργι΄ας η΄ της περαιτε΄ρω ανα΄πτυξης σηµαντικω
βαθµο΄ στις πρωτοβουλι΄ες του·
2.
επισηµαι΄νει ο΄τι συνεισε΄φερε σηµαντικα΄ στην ενι΄σχυση της δια΄στασης των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και τη
συµπερι΄ληψη των ζητηµα΄των που α΄πτονται των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των στα θε΄µατα που απασχολου΄ν την
Ευρω΄πη·
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3.
θεωρει΄ ο΄τι η τροµοκρατι΄α ει΄ναι ΄ενα απο΄ τα σοβαρο΄τερα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζει η διεθνη΄ς κοινο΄τητα·
καταδικα΄ζει κα΄θε τροµοκρατικη΄ ενε΄ργεια ως εγκληµατικη΄ και αδικαιολο΄γητη, ανεξα΄ρτητα απο΄ τα κι΄νητρα που την
΄ σεις της· υπογραµµι΄ζει ο΄τι η καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας πρε΄πει να
υπαγορευ΄ουν, τις µορφε΄ς και τις εκδηλω
παραµει΄νει θε΄µα υ΄ψιστης προτεραιο΄τητας για την ΕΕ·
4.
εκφρα΄ζει τη δε΄σµευση΄ του ο΄τι θα εξακολουθη΄σει να εργα΄ζεται µε στο΄χο τη στη΄ριξη του σεβασµου΄
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και της προαγωγη΄ς της δηµοκρατι΄ας σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, και ο΄τι θα επιµει΄νει
ιδιαι΄τερα σε εκει΄νες τις πρωτοβουλι΄ες που στοχευ΄ουν στην κατα΄ργηση της θανατικη΄ς ποινη΄ς και των βασανιστηρι΄ων, στην καταπολε΄µηση της ατιµωρησι΄ας, στην εξα΄λειψη του ρατσισµου΄, της ξενοφοβι΄ας και των διακρι΄σεων και
΄ ν και των παιδιω
΄ ν (συµπεριλαµβανοµε΄νων των προβληµα΄των των
στην προστασι΄α των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ ν-στρατιωτω΄ν και της παιδικη΄ς εργασι΄ας)· στην προστασι΄α και συνοδει΄α των υπερασπιστω
΄ ν των ανθρω΄πινων
παιδιω
΄ ν δικαιωµα΄των και των δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων, στην προσταδικαιωµα΄των· στην προστασι΄α των κοινωνικω
σι΄α των προσφυ΄γων (συµπεριλαµβανοµε΄νων των εσωτερικω΄ν προσφυ΄γων), στην υπερα΄σπιση των συµφερο΄ντων των
΄ ν και των µειονοτη΄των (ο΄πως ο πληθυσµο΄ς του Βιετνα΄µ, θυ΄µα συστηµατικη΄ς καταπι΄εσης), την
γηγενω΄ν πληθυσµω
ελευθερι΄α του τυ΄που και α΄λλων µε΄σων ΄εκφρασης, την αποφυγη΄ διακρι΄σεων κατα΄ της οµοφυλοφιλι΄ας, την ελευθε΄ ς και κα΄θε α΄λλο δικαι΄ωµα·
ρι΄α θρησκευ΄µατος και πεποιθη΄σεων καθω
5.
επαναλαµβα΄νει την α΄ποψη ο΄τι χρεια΄ζεται να ενισχυθου΄ν οι προσπα΄θειες προκειµε΄νου να εξευρεθει΄ µια συντονισµε΄νη προσε΄γγιση ω΄στε να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η δια΄σταση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στις δραστηριο΄τητε΄ς
΄ ν σχε΄σεων, να συνδεθου΄ν οι δραστηριο΄τητες της µελλοντικη΄ς υποεπιτροπη΄ς
του που α΄πτονται των εξωτερικω
΄ ν και των διακοινοβουλευτικω
΄ ν αντιπροσωπειω
΄ ν και
΄ ν αρµο΄διων επιτροπω
ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, των βασικω
να διασφαλιστει΄ η συνεπη΄ς παρακολου΄θηση των ψηφισµα΄των του Κοινοβουλι΄ου απο΄ την Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο
΄ ρες· επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του για αισθητη΄ αυ΄ξηση των οικονοµικω
΄ ν και
και τις ενδιαφερο΄µενες τρι΄τες χω
΄ νει το Κοινοβου΄λιο στις δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
ανθρω΄πινων πο΄ρων που αφιερω
΄ ν του ω΄στε να σηµειωθει΄ µεγαλυ΄τερη προ΄οδος στον
6.
υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη συνε΄χισης των προσπαθειω
΄ µατα και καλει΄ το Συµβου΄λιο
δια΄λογο µε το Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
να συναινε΄σει στη δηµιουργι΄α µιας δοµη΄ς που θα παρε΄χει τη δυνατο΄τητα συστηµατικη΄ς και ΄εγκαιρης ανταπο΄κρι΄ σεις του ΕΚ· υπενθυµι΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, τις προτα΄σεις που υπε΄βαλε µε βα΄ση τα συµπερα΄σµατα
σης στις δηλω
του Συµβουλι΄ου τον ∆εκε΄µβριο του 2002·
7.
υποστηρι΄ζει σθεναρα΄ την προ΄θεση του Συµβουλι΄ου να επιτυ΄χει µι΄α αποτελεσµατικο΄τερη και πλε΄ον ορατη΄
πολιτικη΄ της ΕΕ στο τοµε΄α των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των και του εκδηµοκρατισµου΄ µε΄σω αυξηµε΄νης συνε΄πειας και
΄ ν δρα΄σεων και της ΚΕΠΠΑ, ενσωµα΄τωσης των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των σε ο΄λες τις
συνοχη΄ς µεταξυ΄ των κοινοτικω
΄ ς και τακτικου΄ καθορισµου΄ και αναθεω΄ρησης των δρα΄σεων στις
πολιτικε΄ς της ΕΕ, µεγαλυ΄τερης διαφα΄νειας, καθω
οποι΄ες δι΄νεται προτεραιο΄τητα·
8.
επιµε΄νει οι προβληµατισµοι΄ για την κατα΄σταση των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των να συζητου΄νται πιο ανοικτα΄
΄ ρες, καθω΄ς επι΄σης να
και τακτικα΄ σε Συµβου΄λια Συ΄νδεσης/Συνεργασι΄ας και συνο΄δους κορυφη΄ς της ΕΕ µε τρι΄τες χω
αντανακλα΄ται στα αντι΄στοιχα συµπερα΄σµατα η πραγµατοποι΄ηση της εν λο΄γω συζη΄τησης·
΄ ν κρατουµε΄νων απο΄ τις φυλακε΄ς της Συρι΄ας, επαναλαµβα΄νει
9.
χαιρετι΄ζει την προ΄σφατη απελευθε΄ρωση πολιτικω
ο΄µως ο΄τι θα πρε΄πει να απελευθερωθου΄ν ο΄λοι οι πολιτικοι΄ κρατου΄µενοι, το αργο΄τερο πριν απο΄ την υπογραφη΄ της
Συµφωνι΄ας Συ΄νδεσης ΕΕ-Συρι΄ας, δεδοµε΄νου ο΄τι µια τε΄τοια κι΄νηση θα διευκο΄λυνε κατα΄ πολυ΄ τη συναι΄νεση εκ
µε΄ρους του Κοινοβουλι΄ου·
10. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι το ετη΄σιο προ΄γραµµα δρα΄σης του Συµβουλι΄ου για το 2003 σχεδια΄στηκε για
πρω΄τη φορα΄ απο΄ κοινου΄ απο΄ την ελληνικη΄ και ιταλικη΄ Προεδρι΄α· εκτιµα΄ ωστο΄σο ο΄τι οι µει΄ζονες πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητες και δρα΄σεις στον τοµε΄α των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων, ο΄πως περιγρα΄φονται στα προγρα΄µµατα εργασι΄ας της
Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου, θα η΄ταν καλο΄ να διαθε΄τουν µι΄α πλε΄ον ρητη΄ προοπτικη΄ ως προς τα ανθρω΄πινα
΄ µατα·
δικαιω
11. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι, µετα΄ απο΄ προ΄σκληση της Προεδρι΄ας της ΕΕ, πολλοι΄ βουλευτε΄ς συµµετει΄χαν
΄ µατα, στις 8/9 Οκτωβρι΄ου 2003· εκτιµα΄
στον 3ο γυ΄ρο του διαλο΄γου µεταξυ΄ ΕΕ και Ιρα΄ν για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ρες
δε ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρχει ανα΄λογη ανα΄µειξη ευρωβουλευτω΄ν και σε µελλοντικου΄ς διαλο΄γους µε τρι΄τες χω
΄ µατα· καλει΄ την προεδρι΄α να διαβιβα΄σει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ την αξιολο΄γηση΄ της για τον
για τα ανθρω΄πινα δικαιω
εις βα΄θος δια΄λογο µε την Κι΄να και να συντα΄ξει παρο΄µοια αξιολο΄γηση για τον δια΄λογο µε το Ιρα΄ν·
΄ πινα δικαιω
΄ µατα
12. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι ο 3ος γυ΄ρος του διαλο΄γου µεταξυ΄ ΕΕ και Ιρα΄ν για τα ανθρω
ει΄χε ΄εναν εξαιρετικα΄ αφηρηµε΄νο, ακαδηµαϊκο΄ χαρακτη΄ρα και εκτιµα΄ ο΄τι θα πρε΄πει η συζη΄τηση σε προσεχει΄ς
γυ΄ρους διαλο΄γου να χαρακτηρι΄ζεται απο΄ µι΄α αδρο΄τερη πολιτικη΄ δια΄σταση και να συνιστα΄ πραγµατικο΄ δια΄λογο·
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13. χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση το 2003 υποοµα΄δας περι΄ διακυβε΄ρνησης και ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των στο πλαι΄σιο
της Συµφωνι΄ας Συνεργασι΄ας µε το Μπαγκλαντε΄ς και καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να δηµιουργη΄σουν,
ο΄που χρεια΄ζεται, παρο΄µοιες υποοµα΄δες για τις υπο΄λοιπες Συµφωνι΄ες Συνεργασι΄ας·
΄ ρες·
14. χαιρετι΄ζει τις προσπα΄θειες που ΄εχουν καταβληθει΄ για να ακολουθηθει΄ η ΄δια
ι
οδο΄ς µε α΄λλες τρι΄τες χω
΄ ν µε το Βιετνα΄µ και το Μαρο΄κο·
προσβλε΄πει δε στην ΄εναρξη των εργασιω
΄ µατα δεν
15. εκφρα΄ζει την ακλο΄νητη πεποι΄θηση΄ του ο΄τι η πραγµατοποι΄ηση διαλο΄γου για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ν
συνιστα΄ δικαιολογι΄α για την περιθωριοποι΄ηση των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των ΄εναντι της ασφα΄λειας η΄ οικονοµικω
΄ ν προτεραιοτη΄των· ζητει΄ εκ νε΄ου απο΄ το Συµβου΄λιο να διατυπω΄σει συγκεκριµε΄νους στο΄χους και κριτη΄η΄ πολιτικω
΄ µατα και να διασφαλι΄σει την τακτικη΄ αξιορια βαθµολο΄γησης για τους διαλο΄γους ως προς τα ανθρω΄πινα δικαιω
λο΄γηση των αποτελεσµα΄των τους·
16. επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα του για περισσο΄τερη δηµοσιο΄τητα και διαφα΄νεια εκ µε΄ρους των οργα΄νων της ΕΕ
και ιδι΄ως εκ µε΄ρους του Συµβουλι΄ου· εµµε΄νει στην κριτικη΄ του ο΄τι αγνοου΄νται συστηµατικα΄ τα αιτη΄µατα που
διατυπω΄νονταν στα ψηφι΄σµατα΄ του και που ζητου΄σαν απο΄ το Συµβου΄λιο να επανε΄λθει µε ΄εκθεση΄ του ως προς τα
αποτελε΄σµατα συγκεκριµε΄νων ζητηµα΄των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των, ιδι΄ως εκει΄νων που εγει΄ρονται στους κο΄λπους
΄ ν· επιµε΄νει ο΄τι, σε κα΄θε περι΄πτωση που οι συστα΄σεις του σε θε΄µατα ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των
διεθνω΄ν οργανισµω
δεν εισακου΄ονται απο΄ το Συµβου΄λιο η΄ την Επιτροπη΄, θα πρε΄πει να παρε΄χονται στο Κοινοβου΄λιο πλη΄ρεις εξηγη΄σεις
σχετικα΄ µε τους λο΄γους για τους οποι΄ους συνε΄βη αυτο΄·
΄ πινα δικαιω
΄ µατα το 2003 ΄εχει βελτιωθει΄,
17. επισηµαι΄νει ο΄τι η δοµη΄ της ετη΄σιας ΄εκθεσης της ΕΕ για τα ανθρω
αλλα΄ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η παρου΄σα ΄εκθεση δεν δι΄δει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε µεµονωµε΄νες
΄ σεις και την παρακολου΄θηση΄ τους, συµπεριλαµβανοµε΄νων των περιπτω
΄ σεων που αναφε΄ρονται σε δια΄φορα
περιπτω
ψηφι΄σµατα του Κοινοβουλι΄ου, και δεν δι΄νει απα΄ντηση στις προτα΄σεις που υιοθετη΄θηκαν στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του
΄ µατα στον κο΄σµο·
σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
18. ζητει΄, εν προκειµε΄νω, απο΄ το Συµβου΄λιο να ενισχυ΄σει το δια΄λογο µε την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν και, στο
΄διο
΄ ξει στο µε΄λλον τη µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των ενδιαφερο΄µενων ΜΚΟ το΄σο στις πρωτοβουι
πλαι΄σιο, να επιδιω
΄ µατα, καθω΄ς και στον προσδιορισµο΄ του Ετη΄σιου
λι΄ες του ο΄σο και στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ του για ανθρω΄πινα δικαιω
Φο΄ρουµ Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των·
΄ µατα της Επιτροπη΄ς, στον
19. χαιρετι΄ζει τη δηµιουργι΄α του διαδικτυακου΄ ιστοτο΄που για τα ανθρω΄πινα δικαιω
οποι΄ο περιλαµβα΄νονται αναλυ΄σεις, εκθε΄σεις και ΄ερευνες σχετικα΄ µε κρι΄σιµα ζητη΄µατα και ο οποι΄ος επιτρε΄πει την
ακο΄µα καλυ΄τερη ενηµε΄ρωση των ΜΚΟ και της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στο συ΄νολο΄ της·
20. αναγνωρι΄ζει την προ΄οδο που πραγµατοποιη΄θηκε ως προς την αποπληρωµη΄ υπολοι΄πων προς εκκαθα΄ριση
΄ ς και ως προς την επιτα΄χυνση του ρυθµου΄ εκτε΄λεσης πληρωµω΄ν κατα΄ την εφαρµογη΄ του προϋπολογισµου΄
καθω
EIDHR εντο΄ς της γενικη΄ς προθεσµι΄ας των 60 ηµερω΄ν και του προγρα΄µµατος εφαρµογη΄ς για κα΄θε γραµµη΄ του
προϋπολογισµου΄, καθω΄ς επι΄σης και των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν του Συµβουλι΄ου για τη διασφα΄λιση συµπληρωµατικο΄τητας και συνε΄πειας των µε΄τρων εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς της ΕΕ µεταξυ΄ Κοινο΄τητας και κρατω΄ν µελω΄ν·
΄ µατα στον κο΄σµο θα χαρακτηρι΄ζονται στο εξη΄ς
21. αποφασι΄ζει ο΄τι οι ετη΄σιες εκθε΄σεις για τα ανθρω΄πινα δικαιω
απο΄ ειδικη΄ µορφη΄ παρουσι΄ασης η οποι΄α θα επιτρε΄πει την ικανοποιητικη΄ αξιολο΄γηση της πολιτικη΄ς ανθρω΄πινων
δικαιωµα΄των του Συµβουλι΄ου, της Επιτροπη΄ς και του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στην υπο΄ εξε΄ταση χρονικη΄
περι΄οδο και θα παρα΄σχει τη δυνατο΄τητα συστηµατικη΄ς παρακολου΄θησης της συνε΄χειας που επιφυλα΄χθηκε στις
΄ σεις που περιλαµβα΄νονταν στην προηγου΄µενη ετη΄σια ΄εκθεση για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα του
προτα΄σεις και δηλω
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου· εκτιµα΄ ο΄τι ο εισηγητη΄ς ΄εχει τη δυνατο΄τητα να επιλε΄γει να συµπεριλα΄βει στην ΄εκθεση
περαιτε΄ρω θε΄µατα ιδιαι΄τερου ενδιαφε΄ροντος·
΄ µατα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου πρε΄πει να παρου22. εκτιµα΄ ο΄τι η ετη΄σια ΄εκθεση για τα ανθρω΄πινα δικαιω
σια΄ζεται στην ΄δια
ι καθορισµε΄νη ηµεροµηνι΄α κα΄θε χρο΄νο και να περιλαµβα΄νει ανα΄λυση και αξιολο΄γηση της ετη΄σιας
΄εκθεσης του Συµβουλι΄ου για τον ΄διο
ι
χρο΄νο·
΄ σει τις επαφε΄ς µε τους πρω΄ην τιµηθε΄ντες µε το βραβει΄ο Ζαχα΄ρωφ προκειµε΄νου να
23. αποφασι΄ζει να ενδυναµω
΄ σει ΄εναν προστατευτικο΄ ρο΄λο στο συγκεκριµε΄νο βραβει΄ο και να συµβα΄λει στο σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων
προσδω
΄ ρες· εµµε΄νει ο΄λως ιδιαιτε΄ρως στη συνε΄χιση και ενι΄σχυση της υποστη΄ριξης των παλαιδικαιωµα΄των στις οικει΄ες χω
΄ ρες τους,
ο΄τερων κατο΄χων του βραβει΄ου Ζαχα΄ρωφ που εξακολουθου΄ν να αποτελου΄ν θυ΄µατα καταστολη΄ς στις χω
ιδι΄ως των Leyla Zana, Aung San Suu Kyi και Οswaldo Payá Sardiñas· σχετικα΄ µε τον τελευται΄ο υπενθυµι΄ζει την
«Πρωτοβουλι΄α Ζαχα΄ρωφ» του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και καλει΄ τις αρχε΄ς της Κου΄βας να µη φε΄ρουν α΄λλα
΄ στε ο Οswaldo Payá Sardiñas να µπορε΄σει να ταξιδε΄ψει στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και να συνεδρια΄σει
εµπο΄δια, ω
µε τα θεσµικα΄ της ο΄ργανα·
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΄ µατα εξακολουθου΄ν να υφι΄24. υπογραµµι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι σοβαρε΄ς κρι΄σεις ως προς τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ρες, συχνα΄ στο πλαι΄σιο ΄ενοπλης συ΄γκρουσης επι΄ της οποι΄ας η διεθνη΄ς κοινο΄τητα αδυνατει΄
στανται σε πολλε΄ς χω
να ΄εχει οποιαδη΄ποτε αποφασιστικη΄ επιρροη΄· επισηµαι΄νει ο΄τι οι υφιστα΄µενες δυνατο΄τητες της ΕΕ δεν ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ τρο΄πο τε΄τοιο ω΄στε να αντιµετωπιστου΄ν αποτελεσµατικα΄ ορισµε΄νοι απο΄ τους χειρο΄τερους παραβα΄τες του κο΄σµου και εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι σε καµι΄α παρο΄µοια κατα΄σταση δεν ΄εχουν αποτελε΄σει τα ανθρω΄΄ µατα το αποφασιστικο΄ κριτη΄ριο στην εξωτερικη΄ πολιτικη΄ της ΕΕ· εκφρα΄ζει την πεποι΄θηση ο΄τι ο
πινα δικαιω
σεβασµο΄ς των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των δεν µπορει΄ να υπα΄ρξει ως αποτε΄λεσµα επι΄σηµων διακηρυ΄ξεων που δεν
υποστηρι΄ζονται για την εφαρµογη΄ τους απο΄ αποτελεσµατικη΄ δρα΄ση·
25. εκφρα΄ζει την πεποι΄θηση ο΄τι η νε΄α ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ ασφα΄λειας παρε΄χει ΄ενα σηµαντικο΄ εννοιολογικο΄
πλαι΄σιο ως προς τις ΄ενοπλες συγκρου΄σεις και τη διαχει΄ριση των συγκρου΄σεων και επιµε΄νει ο΄τι πρε΄πει να αναπτυχθει΄ µια κατα΄λληλη δια΄σταση ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των βασισµε΄νη στην ΄εννοια της αποτροπη΄ς·
΄ νει την προϋ26. χαιρετι΄ζει τη ∆η΄λωση του Λονδι΄νου για την Κολοµβι΄α (10 Ιουλι΄ου 2003) και επαναδιατυπω
πο΄θεση συ΄µφωνα µε την οποι΄αν ο΄λες οι παρατα΄ξεις στη συ΄γκρουση της Κολοµβι΄ας ει΄ναι υποχρεωµε΄νες να συµµορφωθου΄ν α΄νευ ο΄ρων µε ο΄λες τις συστα΄σεις του Γραφει΄ου του Υπατου Αρµοστη΄ των ΗΕ για τα ανθρω΄πινα
΄ µατα στην Κολοµβι΄α·
δικαιω
27. καλει΄ το Συµβου΄λιο να διασφαλι΄σει ο΄τι η ευθυ΄νη για θε΄µατα ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των θα αποτελε΄σει
µε΄ρος της διαχει΄ρισης κρι΄σεων και της µακροπρο΄θεσµης δε΄σµευσης στην περι΄οδο µετα΄ το πε΄ρας της συ΄γκρουσης·
΄ ν του Συµβουλι΄ου, της 8ης ∆ε28. εκφρα΄ζει την αµε΄ριστη υποστη΄ριξη΄ του υπε΄ρ των κατευθυντη΄ριων γραµµω
κεµβρι΄ου 2003, για τα παιδια΄ στις ΄ενοπλες συγκρου΄σεις, και προσβλε΄πει στην αξιολο΄γηση εκ µε΄ρους της Επι΄ τη συνεισφορα΄ στην υλοποι΄ηση των
τροπη΄ς της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς βοη΄θειας σε αυτο΄ το τοµε΄α ως µια πρω
΄ ν·
κατευθυντη΄ριων γραµµω
29. εκφρα΄ζει ιδι΄ως τη λυ΄πη του διο΄τι το αι΄τηµα του Κοινοβουλι΄ου για σοβαρη΄, µη επιλεκτικη΄ εφαρµογη΄ των
λεγο΄µενων ρητρω΄ν ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των δεν ΄εχει κατα΄ τα φαινο΄µενα ορατε΄ς επιδρα΄σεις στην πολιτικη΄ ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των που ακολουθου΄ν το Συµβου΄λιο, τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ και η Επιτροπη΄·
΄ σεις οι πολιτικε΄ς της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα υπονο30. επισηµαι΄νει επιπλε΄ον ο΄τι σε πολλε΄ς περιπτω
΄ ς και
µευ΄τηκαν απο΄ το µη σεβασµο΄ των εµπα΄ργκο ο΄πλων της ΕΕ, απο΄ προ΄ωρες απο΄πειρες α΄ρσης εµπα΄ργκο καθω
΄ ν να µην τηρου΄ν, ου΄τε περιοριστικα΄, ου΄τε διαρκω
΄ ς, τον
απο΄ τη συστηµατικη΄ πρακτικη΄ ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω
΄ δικα συµπεριφορα΄ς της ΕΕ ως προς τις εξαγωγε΄ς ο΄πλων· εφιστα΄ προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι η αταλα΄ντευτη
κω
΄ ν ο΄σο και µαζικη΄ς καταστροφη΄ς, βαρε΄ων
πολιτικη΄ στα΄ση εναντι΄ον της δια΄δοσης ο΄πλων κα΄θε τυ΄που, συµβατικω
΄ ν, ει΄ναι ουσιω
΄ δης για την επιτυχι΄α οποιασδη΄ποτε εκστρατει΄ας της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα·
και ελαφρω
΄ ς καθορισµε΄νες
31. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι οι ευρωµεσογειακε΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης δεν διαθε΄τουν σαφω
διαδικασι΄ες για την υλοποι΄ηση αυτη΄ς της ρη΄τρας·
΄ ν συ΄νδεσης προ32. εµµε΄νει στην αναγκαιο΄τητα ενδια΄µεσης αξιολο΄γησης του α΄ρθρου 2 ο΄λων των συµφωνιω
κειµε΄νου να εκτιµηθει΄ κατα΄ πο΄σον εφαρµο΄ζεται πλη΄ρως ο σεβασµο΄ς των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των, ιδι΄ως δε των
΄ ν, και των δηµοκρατικω
΄ ν αρχω
΄ ν· ζητει΄ τη δηµιουργι΄α ειδικω
΄ ν µηχανισµω
΄ ν που θα επιδικαιωµα΄των των γυναικω
΄ πινων δικαιωµα΄των·
τρε΄ψουν την πλε΄ον αποτελεσµατικη΄ και αποδοτικη΄ εφαρµογη΄ της ρη΄τρας ανθρω
33. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει ΄εκθεση στο Κοινοβου΄λιο ο΄σον αφορα΄ το στα΄διο στο οποι΄ο βρι΄σκεται η
προετοιµασι΄α µηχανισµου΄ εφαρµογη΄ς της ρη΄τρας περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ η
΄ σουν την κατα΄σταση των ανθρω΄πινων δικαιωσαφη΄ς πι΄εση που ασκει΄ται στα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη για να βελτιω
µα΄των και να ενθαρρυνθου΄ν παρα΄λληλα εκει΄να τα στρω΄µατα της κοινωνι΄ας που τα΄σσονται υπε΄ρ της προαγωγη΄ς
της δηµοκρατι΄ας και του σεβασµου΄ των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των·
΄ νει το αι΄τηµα΄ του προς το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να εφαρµο΄σουν κατα΄
34. επαναδιατυπω
΄ ν κυρω
΄ σεων, προκειµε΄νου να
τρο΄πο ουσιαστικο΄ ο΄λα τα πολιτικα΄ µε΄σα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των πολιτικω
΄ µατα και να διασφαλι΄σουν ο΄τι δεν πραγµατοποιου΄νται ενε΄ργειες οι οποι΄ες υποπροωθη΄σουν τα ανθρω΄πινα δικαιω
νοµευ΄ουν εσκεµµε΄να αυτε΄ς τις πολιτικε΄ς·
΄ νει το αι΄τηµα΄ του για περιοδικη΄ αξιολο΄γηση των πολιτικω
΄ ν κυρω
΄ σεων, προκειµε΄νου να εκτι35. επαναδιατυπω
µηθει΄ και να ενισχυθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους·
36. εκτιµα΄ ο΄τι η πραγµατοποι΄ηση συναντη΄σεων µε κοινοβουλευτικου΄ς και µε΄λη της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
΄ ρες οι οποι΄ες ΄εχουν υπογρα΄ψει τη ρη΄τρα περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των βοηθα΄ το Κοινοβου΄λιο
απο΄ τρι΄τες χω
στο να παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ στην πρα΄ξη της ρη΄τρας, ει΄ναι ωστο΄σο της γνω΄µης ο΄τι µπορει΄ να ενισχυθει΄
περαιτε΄ρω αυτη΄ η αποτελεσµατικο΄τητα·
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37. επιδοκιµα΄ζει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Νε΄α ω΄θηση στις δρα΄σεις που αναλαµβα΄νει η ΕΕ µε τους
΄ µατα και τον εκδηµοκρατισµο΄  Στρατηγικοι΄ προσανατολισµοι΄
µεσογειακου΄ς εται΄ρους για τα ανθρω΄πινα δικαιω
(COM(2003)294)», η οποι΄α στοχευ΄ει στην εξευ΄ρεση µιας δοµηµε΄νης προσε΄γγισης ω΄στε να αξιολογει΄ται ανα΄
΄ σεις τους ο΄σον αφορα΄ τα ανθρω΄πινα
τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα η συµµο΄ρφωση των κρατω΄ν µε τις υποχρεω
΄ µατα· στηρι΄ζει ιδιαι΄τερα, συ΄µφωνα και µε τις προτα΄σεις του, τη συστηµατικη΄ συζη΄τηση θεµα΄των που α΄πτοδικαιω
νται των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στις συνεδρια΄σεις του Συµβουλι΄ου Συ΄νδεσης και χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η
΄ πινα δικαιω
΄ µατα µε χω
΄ ρες εται΄ρους κερδι΄ζει ΄εδαφος· εκφρα΄ιδε΄α της δηµιουργι΄ας οµα΄δων εργασι΄ας για τα ανθρω
ζει ιδι΄ως την ικανοποι΄ηση΄ του για τις 10 απτε΄ς προτα΄σεις για αναβα΄θµιση των γνω΄σεων και της εµπειρογνωµο΄ ν της εται΄ρων, καθω
΄ ς και για την
συ΄νης, για τη βελτι΄ωση του διαλο΄γου µεταξυ΄ της ΕΕ και των µεσογειακω
΄ ν Προενι΄σχυση της δηµοκρατι΄ας σε θε΄µατα ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, µεταξυ΄ α΄λλων µε΄σω της ανα΄πτυξης Εθνικω
΄ µατα και τη δηµοκρατι΄α µε τους εται΄ρους που ει΄ναι προ΄θυµοι
γραµµα΄των ∆ρα΄σης MEDA για τα ανθρω΄πινα δικαιω
να επιδοθου΄ν σε ΄ενα τε΄τοιο εγχει΄ρηµα·
΄ σει µια συνεκτικη΄ στρατηγικη΄ της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, η
38. καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταστρω
οποι΄α θα περιλαµβα΄νει ο΄λα τα σχετικα΄ στοιχει΄α, ο΄πως η ρη΄τρα περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, ο δια΄λογος, η
΄ ν προτυ΄πων, και η οποι΄α θα διατυπωθει΄ κατα΄ τον ΄διο
οικονοµικη΄ βοη΄θεια και η ενι΄σχυση των διεθνω
ι
τρο΄πο µε
΄ ς και για α΄λλες χω
΄ ρες και περιφε΄ρειες·
εκει΄νη που αναπτυ΄χθηκε για τους µεσογειακου΄ς εται΄ρους, καθω
39. χαιρετι΄ζει την ΄εναρξη ισχυ΄ος της νε΄ας συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΕ (Κοτονου΄) απο΄ 1ης Απριλι΄ου
΄ ς καθορισµε΄νο µηχα2003· εκτιµα΄ ο΄τι η ρη΄τρα περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των της συµφωνι΄ας διαθε΄τει ΄ενα σαφω
΄ς
νισµο΄ εφαρµογη΄ς ο οποι΄ος προβλε΄πει αναγκαστικη΄ διαδικασι΄α αξιολο΄γησης, διακοπη΄ ως τελευται΄ο µε΄τρο, καθω
και ΄εναρξη διαλο΄γου µεταξυ΄ κυβε΄ρνησης και κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, και ο οποι΄ος αξι΄ζει να ενταχθει΄ προς δια΄ ρες·
πραγµα΄τευση σε περαιτε΄ρω συµφωνι΄ες µε τρι΄τες χω
40. τονι΄ζει, ωστο΄σο, ο΄τι η ενι΄σχυση η΄ η επανα΄ληψη της οικονοµικη΄ς, χρηµατοδοτικη΄ς και τεχνικη΄ς βοη΄θειας
της ΕΕ υπε΄ρ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, και ιδι΄ως των χωρω΄ν ΑΚΕ, δεν µπορει΄ να ει΄ναι νοητη΄ παρα΄ µο΄νον εα΄ν οι
΄ σιµο και
αρχε΄ς των χωρω΄ν αυτω΄ν αναλα΄βουν παρα΄λληλα τη δε΄σµευση να αντιµετωπι΄σουν κατα΄ τρο΄πο εξακριβω
διαρκη΄ τις συνεχιζο΄µενες παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και αποδει΄ξουν τη δε΄σµευση΄ τους ως προς
την ορθη΄ διακυβε΄ρνηση, τη δηµοκρατι΄α και το κρα΄τος δικαι΄ου συµµετε΄χοντας στην ανα΄ληψη συγκεκριµε΄νων
΄ των που παραβια΄ζουν συστηµατικα΄ τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, ο΄πως ει΄ναι το καθεστω
΄ς
δρα΄σεων κατα΄ των καθεστω
του Mugabe στη Ζιµπα΄µπουε·
41. εκφρα΄ζει, στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της πολιτικη΄ς της «Ευρυ΄τερης Ευρω΄πης», την υποστη΄ριξη΄ του προς
΄ πινων δικαιωµα΄των και εκδηµοτην Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τη δε΄σµευση΄ της να διασφαλι΄σει ο΄τι ζητη΄µατα ανθρω
΄ πη»
κρατισµου΄ θα ληφθου΄ν πλη΄ρως υπο΄ψη στο πολιτικο΄ κεφα΄λαιο των «Σχεδι΄ων ∆ρα΄σης για την Ευρυ΄τερη Ευρω
που προ΄κειται να τεθου΄ν σε διαπραγµα΄τευση µε τους γει΄τονες της Ένωσης προς νο΄το και προς ανατολα΄ς·
42. καλει΄ ο΄λα τα κρα΄τη, στο πνευ΄µα της διακη΄ρυξης των ΗΕ για τη χιλιετι΄α, να δεσµευθου΄ν ο΄τι θα στηρι΄ξουν
΄εµπρακτα το σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω
΄ ν και ο΄τι θα δει΄ξουν προση΄΄ ν συνθηκω
΄ ν για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, τις οποι΄ες
λωση στην πλη΄ρη και αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ των διεθνω
΄εχουν υπογρα΄ψει· του΄το σηµαι΄νει ο΄τι, οσα΄κις οι εσωτερικοι΄ νο΄µοι (π.χ. η σαρι΄α) ει΄ναι αντι΄θετοι προς την Οικουµενικη΄ ∆ιακη΄ρυξη των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που και προς τις διεθνει΄ς συνθη΄κες, οι νο΄µοι αυτοι΄ πρε΄πει να
΄ νονται µε τις αναληφθει΄σες δεσµευ΄σεις·
αναθεωρου΄νται και να συµµορφω
43. χαιρετι΄ζει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις πολυεθνικε΄ς επιχειρη΄σεις της Υποεπιτροπη΄ς των ΗΕ για τα
΄ µατα (18 Αυγου΄στου 2003) ως σηµαντικο΄ βη΄µα προς την κατευ΄θυνση ενο΄ς παγκο΄σµιου
ανθρω΄πινα δικαιω
΄ δικα συµπεριφορα΄ς·
δεσµευτικου΄ κω
44. απευθυ΄νει εκ νε΄ου ΄εκκληση προς ο΄λα τα κρα΄τη που δεν ΄εχουν προβει΄ σε αναστολη΄ των εκτελε΄σεων να το
΄ το βη΄µα προς την καθολικη΄ κατα΄ργηση της θανατικη΄ς ποινη΄ς, στην οποι΄α πρε΄πει να συναιπρα΄ξουν, ως ΄ενα πρω
νε΄σουν ο΄λα τα κρα΄τη· καλει΄ την ΕΕ να ξεκινη΄σει δια΄λογο επικαλου΄µενη τη ρη΄τρα περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των µε
εκει΄να τα κρα΄τη που εξακολουθου΄ν να εκτελου΄ν ανη΄λικους η΄ α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες·
΄ ν για
΄ ν του προσωπικου΄ των ΗΕ στο Ιρα΄κ, συµβολικω
45. εκφρα΄ζει την οδυ΄νη του για τους θανα΄τους µελω
τους υπερασπιστε΄ς των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των παγκοσµι΄ως· επιµε΄νει ο΄τι θα πρε΄πει να διαµορφωθου΄ν αυστηρε΄ς
πολιτικε΄ς για την υποστη΄ριξη ο΄λων εκει΄νων οι οποι΄οι αγωνι΄ζονται για τον σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της ιρλανδικη΄ς προεδρι΄ας να δηµιουργη΄σει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την προστα΄ ν των ανθρω
΄ πινων δικαιωµα΄των·
σι΄α των υπερασπιστω
46. εκφρα΄ζει τη βαθυ΄τατη ανησυχι΄α του για τη συνε΄χιση της ισραηλοπαλαιστινιακη΄ς συ΄γκρουσης, η οποι΄α ΄εχει
οδηγη΄σει σε κατα΄ τα φαινο΄µενα ατε΄ρµονα κυ΄κλο µι΄σους και βι΄ας και σε αυξανο΄µενα δεινα΄ το΄σο για ισραηλινου΄ς,
ο΄σο και για Παλαιστινι΄ους·
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EL

Πε΄µπτη, 22 Απριλίου 2004

47. συµµερι΄ζεται τη βαθια΄ ανησυχι΄α που εξε΄φρασε το Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε τη συνε΄χιση των παρα΄νοµων
΄ ν και την απαλλοτρι΄ωση εδαφω
΄ ν για την ανε΄γερση του λεγοµε΄νου «τει΄χους ασφαλει΄ας», το οποι΄ο προκαλει΄
οικισµω
΄ ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των ο΄πως η ελευθερι΄α της µετακι΄νησης και τα
την παραβι΄αση µιας σειρα΄ς στοιχειωδω
΄ µατα στην οικογενειακη΄ ζωη΄, την εργασι΄α, την υγει΄α, σε ικανοποιητικο΄ επι΄πεδο ζωη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης
δικαιω
επαρκου΄ς τροφη΄ς, ΄ενδυσης και στε΄γης, και στην εκπαι΄δευση· πιστευ΄ει ο΄τι στην αποκλεισµε΄νη ζω΄νη παραβια΄ζεται
΄ ς η αρχη΄ της απαγο΄ρευσης των διακρι΄σεων που περιε΄χεται σε πολλε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις, δεδοµε΄νου ο΄τι στη
σαφω
ζω΄νη αυτη΄ οι Παλαιστι΄νιοι υποχρεου΄νται να ΄εχουν α΄δειες, ο΄χι ο΄µως οι Ισραηλινοι΄·
΄ ρες της Κεντρικη΄ς Ασι΄ας
48. λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση το γεγονο΄ς ο΄τι η κατα΄σταση στην καθεµι΄α απο΄ τις χω
ει΄ναι διαφορετικη΄· τονι΄ζει εκ νε΄ου την ανησυχι΄α του σχετικα΄ µε παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και
΄ σεις πολιτικη΄ς καταστολη΄ς, κυρι΄ως στο Τουρκµενιστα΄ν, ο΄που η κατα΄σταση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
περιπτω
΄εχει προσφα΄τως επιδεινωθει΄ δραµατικα΄ καθω΄ς και στο Ουζµπεκιστα΄ν ο΄που εξακολουθου΄ν να υφι΄στανται λο΄γοι για
σοβαρη΄ ανησυχι΄α·
49. χαιρετι΄ζει την αποφασιστικη΄ εκστρατει΄α της ΕΕ εναντι΄ον κα΄θε µορφη΄ς βασανιστηρι΄ων και εξευτελιστικη΄ς
συµπεριφορα΄ς· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι µε΄χρι το ∆εκε΄µβριο του 2003 µο΄νο ΄εξι κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ ει΄χαν
΄ σει) το προαιρετικο΄ πρωτο΄κολλο της Συ΄µβασης εναντι΄ον των βασανιστηρι΄ων ο΄πως ενεκρι΄θη
υπογρα΄ψει (και κυρω
απο΄ τα ΗΕ το 2002· επιµε΄νει ο΄τι πρε΄πει να γι΄νει επι΄κληση της ρη΄τρας περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των ΄εναντι ο΄λων
΄ ν και πολιτικω
΄ ν εται΄ρων της ΕΕ οι οποι΄οι επιτρε΄πουν στις δικαστικε΄ς και αστυνοµικε΄ς τους αρχε΄ς
των οικονοµικω
να εξακολουθου΄ν να κα΄νουν χρη΄ση βασανιστηρι΄ων εις βα΄ρος των πολιτω΄ν τους· εκφρα΄ζει εκ νε΄ου την ανησυχι΄α
του διο΄τι η χρηµατοδο΄τηση εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς προγραµµα΄των για την αποτροπη΄ των βασανιστηρι΄ων πραγµατοποιει΄ται εις βα΄ρος προγραµµα΄των για την επανε΄νταξη των θυµα΄των βασανισµου΄· ζητει΄ να υπα΄ρξει επειγο΄ντως
΄ ν εξοπλισµου΄ βασανιστηρι΄ων·
απαγο΄ρευση παραγωγη΄ς, πω΄λησης και εξαγωγω
΄ νει το αι΄τηµα΄ του για παροχη΄ πλη΄ρους υποστη΄ριξης εκ µε΄ρους της ΕΕ, και συγκεκριµε΄να εκ
50. επαναδιατυπω
΄ ν, προκειµε΄νου ιδι΄ως να παρασχεθει΄ κα΄θε δυνατη΄ βοη΄θεια στο
µε΄ρους της Επιτροπη΄ς, υπε΄ρ των γηγενω΄ν πληθυσµω
΄ ν του ΟΗΕ και στην οµα΄δα εργασι΄ας του ΟΗΕ για τους γηγενει΄ς πληθυ∆ιαρκε΄ς φο΄ρουµ των γηγενω΄ν πληθυσµω
σµου΄ς·
΄ θηκαν αυτε΄ς στο
51. υπενθυµι΄ζει τις προτεραιο΄τητες του για την 60η΄ Συ΄νοδο της UNCHR ο΄πως διατυπω
προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα΄ του της 10ης Φεβρουαρι΄ου 2004·
΄ νει τη σηµασι΄α που ΄εχει η Επιτροπη΄ του ΟΗΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, ως ανω΄τατο
52. επαναδιατυπω
΄ πινων δικαιωµα΄των, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο δηµο΄σιος
ο΄ργανο παγκοσµι΄ως για την προστασι΄α των ανθρω
΄ ν και συνεχιζο΄µενων παραβια΄σεων των ανθρω΄πινων
΄ελεγχος εκ µε΄ρους της κοινη΄ς γνω΄µης καταστα΄σεων σοβαρω
δικαιωµα΄των·
΄ µατα στον
53. επιµε΄νει ο΄τι προκειµε΄νου να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς οι πολιτικε΄ς της ΕΕ για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ πινων
κο΄σµο, δεν πρε΄πει να υπα΄ρχουν «δυ΄ο µε΄τρα και δυ΄ο σταθµα΄» µε αποτε΄λεσµα οι παραβια΄σεις των ανθρω
δικαιωµα΄των εντο΄ς της διευρυµε΄νης ΕΕ να µην αντιµετωπι΄ζονται κατα΄ τρο΄πο ενδεδειγµε΄νο και παραδειγµατικο΄·
54. χαιρετι΄ζει την υποστη΄ριξη που επιφυ΄λαξε η ΕΕ στην ΄δρυση
ι
του ∆ιεθνου΄ς Ποινικου΄ ∆ικαστηρι΄ου (∆Π∆)
αλλα΄ επαναλαµβα΄νει ο΄τι η ΕΕ και τα παρο΄ντα και µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη της πρε΄πει να κρατη΄σουν σθεναρο΄τερη
στα΄ση και ενωµε΄νο µε΄τωπο ΄εναντι πιε΄σεων που ασκου΄νται απο΄ κρα΄τη που δεν επιθυµου΄ν να υπα΄γονται στη
δικαιοδοσι΄α του ∆ικαστηρι΄ου και προσπαθου΄ν να περιορι΄σουν το πεδι΄ο αρµοδιο΄τητας και την αποτελεσµατικο΄τητα του ∆Π∆·
55. υπογραµµι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι καµι΄α ασυλι΄α, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 41, παρα΄γραφος 2, της
Συ΄µβασης της Βιε΄ννης, της 18ης Απριλι΄ου 1961, για τις ∆ιπλωµατικε΄ς Σχε΄σεις, δεν πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να
παρε΄χει τη δυνατο΄τητα ατιµωρησι΄ας σε οποιοδη΄ποτε α΄τοµο που κατηγορει΄ται για εγκλη΄µατα πολε΄µου, εγκλη΄µατα
κατα΄ της ανθρωπο΄τητας η΄ γενοκτονι΄α· εκφρα΄ζει επι΄σης την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι ορισµε΄νες περιοχε΄ς
΄ σει
του κο΄σµου εξακολουθου΄ν να υποεκπροσωπου΄νται σοβαρα΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν που ΄εχουν υπογρα΄ψει και κυρω
το Καταστατικο΄ της Ρω΄µης για το ∆Π∆·
΄ν
56. καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να κα΄νουν χρη΄ση του ειδικου΄ βα΄ρους της Ένωσης µε΄σω συµφωνιω
συνεργασι΄ας προκειµε΄νου να προωθη΄σουν την υπογραφη΄ και κυ΄ρωση του Καταστατικου΄ της Ρω΄µης για το ∆Π∆
απο΄ ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερα κρα΄τη·
57. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του διο΄τι δεν ΄εχει ακο΄µη ιδρυθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο Ασφαλει΄ας του ΟΗΕ ΄ενα ad hoc
∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο που αποτελει΄ τον καταλληλο΄τερο τρο΄πο χειρισµου΄ της υπο΄θεσης των κρατουµε΄νων
στο Γκουαντα΄ναµο·
58. ζητει΄ απο΄ τις αρχε΄ς των ΗΠΑ να τερµατι΄σουν πα΄ραυτα την κατα΄σταση νοµικου΄ κενου΄ στο οποι΄ο βρι΄σκονται, απο΄ την εκει΄ α΄φιξη΄ τους µε΄χρι ση΄µερα, οι κρατου΄µενοι στο Γκουαντα΄ναµο, και να εγγυηθει΄ την α΄µεση
΄ στε να προσδιοριστει΄ το καθεστω
΄ ς του κα΄θε επιµε΄ρους κρατουµε΄νου κατα΄
προ΄σβαση΄ τους στη δικαιοσυ΄νη, ΄ετσι ω
περι΄πτωση, και ει΄τε να τους απαγγελθει΄ κατηγορι΄α βα΄σει των διατα΄ξεων της 3ης και της 4ης Συ΄µβασης της
΄ µατα (ιδι΄ως τα α΄ρθρα 9 και 14), η΄ να
Γενευ΄ης και του ∆ιεθνου΄ς Συµφω΄νου για τα Ατοµικα΄ και Πολιτικα΄ ∆ικαιω
απελευθερωθου΄ν αµε΄σως· επι΄σης καλει΄ τις αρχε΄ς των ΗΠΑ να εξασφαλι΄σουν ο΄τι ο΄σοι κατηγορηθου΄ν για εγκλη΄µατα πολε΄µου θα ΄εχουν δι΄καιη δι΄κη συ΄µφωνα µε το διεθνε΄ς ανθρωπιστικο΄ δι΄καιο και σε πλη΄ρη συµµο΄ρφωση µε
τις διεθνει΄ς πρα΄ξεις στον τοµε΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
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59. χαιρετι΄ζει τα προγρα΄µµατα της Επιτροπη΄ς για την προαγωγη΄ της ελευθερι΄ας της ΄εκφρασης υπο΄ την αιγι΄δα
΄ στε να συµπεριλα΄βουν ειδικα΄ την
του EIDHR και καλει΄ την Επιτροπη΄ να διευρυ΄νει αυτα΄ τα προγρα΄µµατα ου΄τως ω
προαγωγη΄ της ελευθερι΄ας συνει΄δησης και θρησκει΄ας·
60. καλει΄ εκ νε΄ου το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να δω΄σουν προτεραιο΄τητα στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της ΕΕ
΄ µατα στον ΄εγκαιρο εντοπισµο΄ της κατα΄χρησης των θρησκειω
΄ ν για πολιτικου΄ς σκοπου΄ς και
για τα ανθρω΄πινα δικαιω
ζητει΄ να ενισχυθου΄ν οι προσπα΄θειες της ΕΕ για την αντιµετω΄πιση του βι΄αιου θρησκευτικου΄ εξτρεµισµου΄ που
΄ µατα·
απειλει΄ τα ανθρω΄πινα δικαιω
61. επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του προς το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να καταστη΄σουν την
΄ ρες, ο΄που
ελευθερι΄α θρησκευ΄µατος δρα΄ση προτεραιο΄τητας στις σχε΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε τις τρι΄τες χω
΄ σεις σε περι΄πτωση παραβι΄ασης·
αυτο΄ απαιτει΄ται, και ζητει΄ να προβλε΄ψουν κυρω
62. υπενθυµι΄ζει την απο΄φαση της Ευρωµεσογειακη΄ς υπουργικη΄ς δια΄σκεψης της Βαλε΄νθια για τη δηµιουργι΄α
του Ιδρυ΄µατος EuroMed το οποι΄ο θα παρε΄χει την υποδοµη΄ για την πραγµατοποι΄ηση του διαπολιτισµικου΄ και
΄ ρες και τις κοινωνι΄ες των νοτι΄ων ακτω΄ν της Μεσογει΄ου αλλα΄ και µεταξυ΄
διαθρησκευτικου΄ διαλο΄γου µε τις χω
΄ ν και κοινωνιω΄ν· καλει΄ δε ο΄λες τις ενδιαφερο΄µενες κυβερνη΄σεις να παρα΄σχουν επαρκει΄ς πο΄ρους
αυτω΄ν των χωρω
΄ θηκε προς του΄το
προκειµε΄νου να σταθει΄ δυνατη΄ η δηµιουργι΄α του Ιδρυ΄µατος µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α που ανακοινω
της 1ης Ιουλι΄ου 2004·
63. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επιταχυ΄νει το δια΄λογο µε µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων θρη΄ ν και µη θρησκευτικω΄ν οργανω΄σεων, προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η ειρηνικη΄ συνυ΄παρξη ανα΄µεσα σε διασκευτικω
φορετικε΄ς θρησκευτικε΄ς και πολιτιστικε΄ς κοινο΄τητες· θεωρει΄ ο΄τι ΄ενας παρο΄µοιος δια΄λογος πρε΄πει, κατ’ αρχα΄ς, να
πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της προαναφερθει΄σας ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς·
΄ν
64. επαναλαµβα΄νει τη θε΄ση του ο΄τι προ΄σβαση σε συ΄γχρονες τεχνολογι΄ες επικοινωνι΄ας και µαθη΄µατα γλωσσω
µπορει΄ να διευκολυ΄νει τις διαπολιτισµικε΄ς ανταλλαγε΄ς, την ανοχη΄ και την κατανο΄ηση για α΄λλες θρησκει΄ες εντο΄ς
και εκτο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· χαιρετι΄ζει τις πολυα΄ριθµες πρωτοβουλι΄ες της Επιτροπη΄ς ο΄πως ει΄ναι το προ΄΄ ς και τα προγρα΄µµατα Asialink και eSchola, προσβλε΄πει δε στις ετη΄σιες αξιογραµµα νεολαι΄ας Euromed καθω
λογη΄σεις αυτω΄ν των προγραµµα΄των·
65. εµµε΄νει ο΄τι δεν πρε΄πει να µειωθει΄ η υποστη΄ριξη εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου για την
΄ ρες και ΜΚΟ που εργα΄ζονται για την
α΄ρση ναρκοπεδι΄ων και τονι΄ζει τη σηµασι΄α της παροχη΄ς βοη΄θειας σε χω
΄ ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωπικου΄ και α΄λλου πολεµικου΄ εξοπλισµου΄ που δεν ΄εχει εκραγει΄, καθω
΄ς
εκκαθα΄ριση των ναρκω
και για την παροχη΄ υποστη΄ριξης στα θυ΄µατα των ναρκω΄ν· παροτρυ΄νει την Επιτροπη΄ να δηµοσιευ΄ει τακτικε΄ς
εκθε΄σεις προο΄δου για να διευκρινι΄ζει το βαθµο΄ στον οποι΄ο τα κρα΄τη µε΄λη της διευρυµε΄νης ΕΕ ανταποκρι΄νονται
΄ σεις τους βα΄σει της Συνθη΄κης της Οτα΄βας (παγκο΄σµια απαγο΄ρευση των ναρκω
΄ ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωστις υποχρεω
πικου΄) και σε ποιο βαθµο΄ τα κρα΄τη αυτα΄ ακολουθου΄ν την εκφρασµε΄νη επιθυµι΄α του Κοινοβουλι΄ου να µη χρησιµοποιου΄ν πλε΄ον ο΄πλα διασπορα΄ς·
66. υπογραµµι΄ζει ο΄τι η καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας πρε΄πει να κινει΄ται µε΄σα στο πλαι΄σιο του διεθνου΄ς
δικαι΄ου· καλει΄ το Συµβου΄λιο και τα κρα΄τη µε΄λη να καταβα΄λουν συ΄ντονες προσπα΄θειες για την κατα΄ρτιση σχεδι΄ου
Συνολικη΄ς Συ΄µβασης για τη ∆ιεθνη΄ Τροµοκρατι΄α και την κατα΄ρτιση σχεδι΄ου ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την Κατα΄ ς αναγνωρισµε΄νο καθεστω
΄ς
στολη΄ Ενεργειω΄ν Πυρηνικη΄ς Τροµοκρατι΄ας, που θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει ΄ενα διεθνω
για τα θυ΄µατα τροµοκρατικω΄ν ενεργειω΄ν, ως µε΄σο για την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη ενο΄ς συνολικου΄ νοµικου΄ πλαισι΄ου
΄ νουν τακτικα΄ το Κοινοβου΄λιο για τις σηµαντικε΄ς
συµβα΄σεων αντιµετω΄πισης της τροµοκρατι΄ας, και να ενηµερω
εξελι΄ξεις σε αυτο΄ τον τοµε΄α·
67. παραδε΄χεται ο΄τι η νοµοθετικη΄ η΄ κανονιστικη΄ πολιτικη΄ σχετικα΄ µε την αναπαραγωγικη΄ υγει΄α εµπι΄πτει στην
΄ ν, αλλα΄ θεωρει΄ ο΄τι, σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, η ΕΕ υποχρεου΄ται να πρα΄ξει ο΄,τι ει΄ναι
αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω
δυνατο΄ ω΄στε να επιτευχθου΄ν οι αναπτυξιακοι΄ στο΄χοι της χιλιετηρι΄δας και να διασφαλιστει΄ ο΄τι τηρου΄νται οι υπο΄ σεις στο πλαι΄σιο του Χα΄ρτη των ΗΕ, των Συµβα΄σεων των ΗΕ και πολλω΄ν α΄λλων συµφωνιω
΄ ν που καλυ΄πτουν
χρεω
το θε΄µα αυτο΄·
΄ σει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στη συνδροµη΄ ο΄χι µο΄νο των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, αλλα΄
68. καλει΄ την Επιτροπη΄ να δω
΄ ν της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης, της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Ασι΄ας, που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη συµκαι χωρω
φωνι΄α του Κοτονου΄, και να τους παρα΄σχει χρηµατοδοτικη΄ και τεχνικη΄ υποστη΄ριξη καθω΄ς και υπηρεσι΄ες εκπαι΄δευσης του προσωπικου΄·
69. χαιρετι΄ζει τη δρα΄ση που ανε΄λαβε η ECHO στον τοµε΄α της ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας, η οποι΄α περιλαµβα΄νει
΄ σα της αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας, και παρακινει΄ τον εν λο΄γω οργανισµο΄ να δω΄σει µε ακο΄µη
συχνα΄ τη συνιστω
µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στη δραµατικη΄ κατα΄σταση που προκαλει΄ η ΄ελλειψη προ΄σβασης σε ο΄λες τις πτυχε΄ς της
αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας σε επει΄γουσες καταστα΄σεις και σε στρατο΄πεδα προσφυ΄γων τα µηνυ΄µατα·
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70. τονι΄ζει ο΄τι το Συµβου΄λιο και τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να αντιµετωπι΄σουν µε ακο΄µη µεγαλυ΄τερη αποφασιστικο΄τητα τις διαστα΄σεις που ΄εχει λα΄βει η επιδηµι΄α του HIV/AIDS, που συνιστα΄ σηµαντικη΄ απειλη΄ για την παγκο΄΄ ς σηµειω
΄ νονται 3 εκατοµµυ΄ρια θα΄νατοι ετησι΄ως, παρα΄ τις δυνατο΄τητες εφαρµογη΄ς θεραπευσµια ασφα΄λεια, καθω
τικη΄ς αγωγη΄ς· υπογραµµι΄ζει ο΄τι η καταπολε΄µηση του HIV/AIDS πρε΄πει να περιλαµβα΄νει αποτελεσµατικα΄
προγρα΄µµατα δηµο΄σιας υγει΄ας που να ΄εχουν ως διαστα΄σεις τους την εκπαι΄δευση, την προ΄ληψη, τη θεραπει΄α,
την περι΄θαλψη και τη στη΄ριξη·
΄ ν προγραµµα΄των στον τοµε΄α της αναπα71. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επισπευ΄σει τη χρηµατοδο΄τηση ερευνητικω
΄ ν η΄ της περιτοµη΄ς
ραγωγικη΄; υγει΄ας, εστια΄ζοντας στην καταπολε΄µηση της σεξουαλικη΄ς βι΄ας και των ακρωτηριασµω
΄ ν οργα΄νων και εκπαιδευ΄οντας τον πληθυσµο΄ ως προς την υπευ΄θυνη σεξουαλικη΄ συµπετων γυναικει΄ων γεννητικω
΄ ς και ως προς τις διαθε΄σιµες
ριφορα΄ και τη χρη΄ση συ΄γχρονων µεθο΄δων οικογενειακου΄ προγραµµατισµου΄, καθω
µεθο΄δους προ΄ληψης του HIV/AIDS·
72. καλει΄ το Συµβου΄λιο να αναλα΄βει δρα΄ση ο΄σον αφορα΄ τον δεδηλωµε΄νο σκοπο΄ του να αυξη΄σει τη χρηµατο΄ ς και τη
δο΄τηση του Παγκο΄σµιου Ταµει΄ου, ιδι΄ως για προγρα΄µµατα στον τοµε΄α της αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας, καθω
χρηµατοδο΄τηση ΜΚΟ στο πλαι΄σιο ο΄λων των προγραµµα΄των παροχη΄ς βοη΄θειας (TACIS, PHARE, MEDA,
CARDS, κ.λπ.) οι οποι΄ες εργα΄ζονται για τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης της αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας στις αντι΄στοι΄ ρες, ο΄χι µο΄νο µε΄σω σχεδι΄ων ΄εργου για την υγει΄α, αλλα΄ και σχεδι΄ων που αφορου΄ν το προ΄βληµα των
χες χω
΄ ν καθω
΄ ς και γενικω
΄ ν σχεδι΄ων ΄εργου εκπαι΄δευσης και ευαισθητοποι΄ησης του κοινου΄·
ναρκωτικω
73. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, να ενισχυ΄σει ιδι΄ως τα προγρα΄µµατα αναπαραγωγικη΄ς υγει΄ας στο πλαι΄σιο του
΄ ρες δεν διαθε΄τουν τα µε΄σα για
΄ ς η κατα΄σταση ει΄ναι ιδιαι΄τερα ανησυχητικη΄ και οι ενδιαφερο΄µενες χω
TACIS, καθω
΄ ν, γεγονο΄ς που ΄εχει ως
να καλυ΄ψουν τις υπα΄ρχουσες ανα΄γκες στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης και των προµηθειω
συνε΄πεια την απο΄τοµη αυ΄ξηση της µετα΄δοσης του HIV/AIDS (1,2 εκατοµµυ΄ρια α΄νθρωποι ΄εχουν προσβληθει΄ απο΄
΄ πη και την Κεντρικη΄ Ασι΄α), εξαιρετικα΄ µεγα΄λο αριθµο΄ αµβλω
΄ σεων (3,6
τον HIV/AIDS στην Ανατολικη΄ Ευρω
΄ σεις ανα΄ γυναι΄κα στη δια΄ρκεια της ζωη΄ς της), αντισυλληπτικε΄ς µεθο΄δους κακη΄ς ποιο΄τητας και υψηλο΄
αµβλω
βαθµο΄ βρεφικη΄ς θνησιµο΄τητας (ε΄ως 74 ‰ εν συγκρι΄σει µε 5 ‰ στη Γαλλι΄α)·
΄ σουν τις υποχρεω
΄ σεις τους στο πλαι΄σιο του ∆ιεθνου΄ς ταµει΄ου για την
74. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να εκπληρω
καταπολε΄µηση του AIDS, της φυµατι΄ωσης και της ελονοσι΄ας που αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα αποτελεσµατικο΄τερα µε΄σα
΄ ν που συνδε΄ονται µε τη φτω΄χεια·
για την καταπολε΄µηση του AIDS και α΄λλων µεταδοτικω΄ν ασθενειω
75. καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να λα΄βουν το ταχυ΄τερο δυνατο΄ ο΄λα τα κατα΄λληλα µε΄τρα, συµπε΄ σουν τη δε΄σµευση΄ τους ο΄τι θα συµµορφωριλαµβανοµε΄νων των αναγκαι΄ων νοµοθετικω΄ν µε΄τρων, ω΄στε να εκπληρω
θου΄ν µε την απο΄φαση του Γενικου΄ Συµβουλι΄ου του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
της παραγρα΄φου 6 της δη΄λωσης της Ντο΄χα για τη συµφωνι΄α TRIPS και τη δηµο΄σια υγει΄α·
76. χαιρετι΄ζει την ΄εκθεση σχετικα΄ µε το δικαι΄ωµα του καθενο΄ς να απολαµβα΄νει το υψηλο΄τερο δυνατο΄ επι΄πεδο
΄φυσικη΄ς και πνευµατικη΄ς υγει΄ας, που παρουσια΄στηκε στην 60η συ΄νοδο της Επιτροπη΄ς για τα Ανθρω΄πινα ∆ικαιω
΄ ς και την ΄εκθεση σχετικα΄ µε την πω
΄ ληση παιδιω
΄ ν, την παιδικη΄ πορνει΄α και την παιδικη΄ πορνογραφι΄α
µατα, καθω
και α΄λλους τοµει΄ς που ΄εχουν σχε΄ση µε το θε΄µα·
΄ λεια κονδυλι΄ων που οφει΄λεται στην «Πολιτικη΄ της Πο΄λης του
77. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αντισταθµι΄σει την απω
Μεξικου΄», καθω΄ς και στην πολιτικη΄ των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν που συνιστου΄ν αποκλειστικα΄ προγρα΄µµατα για την
προω΄θηση της αποχη΄ς, και συγκεκριµε΄να να επε΄µβει στα κονδυ΄λια που ΄εχουν παρακρατηθει΄ απο΄ τον UNFPA και
τα κονδυ΄λια που ΄εχουν ακυρωθει΄ για προγρα΄µµατα ΜΚΟ·
΄ ρες να σεβαστου΄ν το ανθρω΄πινο δικαι΄ωµα στον
78. παροτρυ΄νει ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και τις υποψη΄φιες χω
ιδιωτικο΄ βι΄ο και το δικαι΄ωµα της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας και να σεβαστου΄ν πλη΄ρως τις αποφα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των στον τοµε΄α αυτο΄ν· εκφρα΄ζει την οργη΄ του για τις προ΄σφατες απο΄πει΄ ν να αγνοη΄σουν τις εν λο΄γω αποφα΄σεις·
ρες ορισµε΄νων υποψη΄φιων χωρω
79. καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να θεωρη΄σουν την επικυ΄ρωση του πρωτοκο΄λλου του Maputo ως
΄ ρες ο΄που συναντα΄ται το φαινο΄µενο του ακρωτηριαµι΄α απο΄ τις προτεραιο΄τητες στις σχε΄σεις τους µε τις τρι΄τες χω
΄ ν οργα΄νων·
σµου΄ των γυναικει΄ων γεννητικω
80. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του ο΄τι α΄τοµα τα οποι΄α ΄εχουν συλληφθει΄ στην Αι΄γυπτο λο΄γω του σεξουαλικου΄ τους
προσανατολισµου΄ συχνα΄ αποστερου΄νται των θεµελιωδω΄ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των τους, συµπεριλαµβανοµε΄νου
΄ µατος για δι΄καιη δι΄κη·
του δικαιω
΄ ν στην Αι΄γυπτο και την παγι΄δευση
81. µετα΄ απο΄ συνεχει΄ς συλλη΄ψεις και παρενοχλη΄σεις οµοφυλοφι΄λων ανδρω
οµοφυλοφι΄λων απο΄ υπηρεσι΄ες ασφαλει΄ας µε΄σω του διαδικτυ΄ου, εκφρα΄ζει τη βαθια΄ ανησυχι΄α του για την απο΄ δη δικαιω
΄ µατα΄ τους, συµπεριλαµβανοµε΄νου του δικαιω
΄ µατος της ελευ΄θεστε΄ρηση των ατο΄µων αυτω΄ν απο΄ θεµελιω
΄ µατος της ιδιωτικο΄τητας και του δικαιω
΄ µατος µιας δι΄καιης δι΄κης·
ρης συναναστροφη΄ς, του δικαιω

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ πινα δικαιω
΄ µατα,
82. χαιρετι΄ζει τη δη΄λωση του Συµβουλι΄ου στην ετη΄σια ΄εκθεση της ΕΕ του 2003 για τα ανθρω
σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ στο διεθνη΄ στι΄βο για
την προ΄οδο των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες· θεωρει΄ ο΄τι, αν και ΄εχουν σηµειωθει΄ σηµαντικα΄ βη΄µατα προο΄δου, τα
΄ πινα δικαιω
΄ µατα σε ΄ση
α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες εξακολουθου΄ν να µη µπορου΄ν να απολαυ΄σουν πλη΄ρως τα ανθρω
ι
βα΄ση·
83. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι σε ορισµε΄να κρα΄τη υφι΄στανται πολυα΄ριθµα εµπο΄δια, απαρα΄δεκτοι ο΄ροι και/η΄ περιορισµοι΄ της προ΄σβασης στην κατα΄ρτιση και/η΄ εκπαι΄δευση για παιδια΄, εφη΄βους η΄ φοιτητε΄ς µε
ειδικε΄ς ανα΄γκες, το΄σο σε επονοµαζο΄µενα κανονικα΄ ο΄σο και σε ειδικα΄ σχολει΄α, ο΄που δεν γι΄νεται σεβαστο΄ το
ανθρω΄πινο δικαι΄ωµα σε εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση·
΄ ρων και κτιριακω
΄ ν εγκαταστα΄σεων, το΄σο ιδιωτικω
΄ν
84. θεωρει΄ την προ΄σβαση και χρησιµοποι΄ηση δηµοσι΄ων χω
΄ δες δικαι΄ωµα και ως ουσιαστικη΄ εγγυ΄ηση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των ατο΄µων
ο΄σο και δηµοσι΄ων, ως θεµελιω
΄ ν και της µη δια΄κρισης, και, ως εκ του΄του, του σεβασµου΄ των ανθρωµε ειδικε΄ς ανα΄γκες, της ισο΄τητας ευκαιριω
πι΄νων δικαιωµα΄των·
85. τονι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες, που ασκου΄ν το δικαι΄ωµα΄ τους στην κινητικο΄τητα, δεν
πρε΄πει να υποστου΄ν καµι΄α µορφη΄ α΄µεσης η΄ ΄εµµεσης δια΄κρισης, ει΄τε ηθεληµε΄νης ει΄τε ο΄χι, ου΄τε δια΄κρισης χρηµατοπιστωτικη΄ς φυ΄σεως, και εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το ο΄τι η προ΄σβαση σε δηµο΄σιες συγκοινωνι΄ες (λεωφορει΄α,
που΄λµαν, ταξι΄, µετρο΄, τραµ και σιδηροδροµικε΄ς, αεροπορικε΄ς, πλωτε΄ς και θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς) εξακολουθει΄ να
ει΄ναι δυ΄σκολη για α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (και τα σκυλια΄ που τα συνοδευ΄ουν)·
86. καταγγε΄λλει την παραβι΄αση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των εις βα΄ρος πολλω΄ν ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
ανα΄ τον κο΄σµο, κυρι΄ως εκει΄νων που ζουν σε ιδρυ΄µατα και υφι΄στανται εξευτελιστικη΄ µεταχει΄ριση, βι΄α και κατα΄΄ ς και την εκµετα΄λλευση ανα΄πηρων ατο΄µων µε΄σω της οργανωµε΄νης επαιτει΄ας, καθω
΄ ς και τις περιπτω
΄χρηση καθω
σεις αναγκαστικη΄ς στει΄ρωσης και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει ειδικη΄ ΄εκθεση για το θε΄µα της παραβι΄ασης
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες·
΄ ν  κλωβω
΄ ν για ορισµε΄νους ψυχοπαθει΄ς ασθενει΄ς σε µικρο΄
87. καταγγε΄λλει την συνεχιζο΄µενη χρη΄ση κρεβατιω
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν και καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει και να υποστηρι΄ξει τα κρα΄τη αυτα΄ για
αριθµο΄ µελλοντικω
να θε΄σουν ταχε΄ως τε΄ρµα σ’ αυτη΄ν την απα΄νθρωπη, εξευτελιστικη΄ µε΄θοδο περιορισµου΄·
88. χαιρετι΄ζει τα προγρα΄µµατα που δηµιουργη΄θηκαν στην Ιταλι΄α και που αποβλε΄πουν στην παροχη΄ ιατρικη΄ς
΄ ν της Τσετσενι΄ας που ΄εχουν θιγει΄ απα΄νθρωπα απο΄ τον πο΄λεµο στη
περι΄θαλψης σε µε΄ρος τουλα΄χιστον των παιδιω
΄ ς και την ΄δια
΄ ρα τους και καλει΄ το συ΄νολο των κρατω΄ν µελω΄ν καθω
ι
την ΕΕ να συµβα΄λει στην ενι΄σχυση αυτου΄
χω
΄ ν προγραµµα΄των για να απαλυνθου΄ν οι τερα΄στιες ανα΄γκες των πληθυσµω
΄ ν της Τσετσετου ει΄δους ανθρωπιστικω
νι΄ας στον τοµε΄α αυτο΄·
89. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει στο οριζο΄ντιο προ΄γραµµα EIDHR δρα΄σεις ευαισθητοποι΄ησης στα
΄ µατα των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες σε δια΄φορους φορει΄ς και κε΄ντρα λη΄ψης αποφα΄σεων της
ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν µε τις οποι΄ες ΄εχει συνα΄ψει εταιρικε΄ς σχε΄σεις, ο΄πως συµβαι΄νει στον
κοινωνικη΄ς και πολιτικη΄ς ζωη΄ς των χωρω
τοµε΄α του πολιτιστικου΄ διαλο΄γου και να συµπεριλα΄βει στα στρατηγικα΄ προγρα΄µµατα των δια΄φορων χωρω΄ν στο΄χους σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα προ΄σβασης των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες στην περι΄θαλψη, την εκπαι΄δευση και
΄ ρας·
τα δηµο΄σια κτι΄ρια κα΄θε χω
90. υποστηρι΄ζει τη βοη΄θεια που παρε΄χεται µε΄σω του προγρα΄µµατος ECHO και των ΜΚΟ που ασχολου΄νται µε
΄ σεις εκτα΄κτου ανα΄γκης· τονι΄ζει ο΄τι ψυχιατρικα΄ προβλη΄µατα που προκαλου΄νται
προβλη΄µατα αναπηρι΄ας σε περιπτω
απο΄ εµπο΄λεµες συγκρου΄σεις πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο δια΄γνωσης και θεραπει΄ας, κυρι΄ως ο΄ταν προ΄κειται
για παιδια΄·
91. καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταγρα΄ψει τους δια΄φορους τρο΄πους περι΄θαλψης και θεραπει΄ας των ατο΄µων µε
΄ ρες µε τις οποι΄ες ΄εχει συνα΄ψει συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας, να προσδιορι΄σει και να ενισχυ΄σει
ειδικε΄ς ανα΄γκες στις χω
΄ ντας πα΄ντοτε τις ιδιαι΄τερες περιστα΄σεις των επιµε΄ρους χωρω
΄ ν·
ορθε΄ς πρακτικε΄ς, συνειδητοποιω
92. εµµε΄νει ο΄τι, ως προτεραιο΄τητα και µε΄σω των κατα΄λληλων προγραµµα΄των, πρε΄πει να µειωθου΄ν οι απαρα΄δε΄ ν χωρω
΄ ν ως προς τις διαθε΄σιµες δυνατο΄τητες θεραπει΄ας αναπηριω
΄ ν που
κτες διαφορε΄ς µεταξυ΄ πλουσι΄ων και φτωχω
προκαλου΄νται απο΄ µολυ΄νσεις και τραυµατισµου΄ς·
93. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη και το Συµβου΄λιο να συνεχι΄σουν την υποστη΄ριξη΄ τους σε εκκλη΄σεις για τη συ΄ναψη
διεθνη΄ς συ΄µβασης η οποι΄α θα εξασφαλι΄ζει στα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες την πλη΄ρη α΄σκηση των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των τους, να υποστηρι΄ξουν ενεργα΄ το ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε την προαναφερθε΄ν ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 και να διασφαλι΄σουν ο΄τι η συ΄µβαση του ΟΗΕ θα συµπεριλα΄βει την αποτελε΄ ν το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, διασφαλι΄ζοσµατικη΄ παρακολου΄θηση και εφαρµογη΄ των µηχανισµω
΄ ν για α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες οργανω΄σεων καθ’ ο΄λη
ντας ταυτο΄χρονα την ενεργο΄ συµµετοχη΄ αντιπροσωπευτικω
τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας·
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94. επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του προς την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να υποστηρι΄ξουν ενεργα΄ πρωτο΄ ν τα΄ξεων σε
βουλι΄ες προω΄θησης και ενι΄σχυσης της καταπολε΄µησης των διακρι΄σεων εις βα΄ρος ορισµε΄νων κοινωνικω
ο΄λα τα σχετικα΄ Φο΄ρα των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν· καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να διασφαλι΄σουν ο΄τι το ζη΄τηµα
΄ ν τα΄ξεων και των πολιτικω
΄ ν καταπολε΄µησης αυτη΄ς της ευρε΄ως
των διακρι΄σεων εις βα΄ρος ορισµε΄νων κοινωνικω
διαδεδοµε΄νης µορφη΄ς ρατσισµου΄ αντιµετωπι΄ζεται δεο΄ντως σ’ ο΄λα τα κει΄µενα που αφορου΄ν τις στρατηγικε΄ς για
΄ ρες, τις σχετικε΄ς ενδια΄µεσες αναθεωρη΄σεις και τις ανακοινω
΄ σεις σχετικα΄ µε τις ενδιαφερο΄µενες
τις επιµε΄ρους χω
΄ ρες·
χω
95. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο δεν ανε΄λαβαν δρα΄ση για την
΄ µατα, µε χω
΄ ρες ο΄που εφαρµο΄ζονται
ενι΄σχυση του διαλο΄γου, µε αντικει΄µενο τα πολιτικα΄ και ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν τα΄ξεων ο΄σον αφορα΄ το ζη΄τηµα της συνεχιζο΄µενης απα΄νθρωπης πραδιακρι΄σεις εις βα΄ρος ορισµε΄νων κοινωνικω
κτικη΄ς των διακρι΄σεων αυτω΄ν, καθω΄ς και ο΄τι ακο΄µα δεν ΄εχει αξιολογηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της πολιτικη΄ς της
ΕΕ στον τοµε΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των ως προς την αντιµετω΄πιση των διακρι΄σεων µε βα΄ση την κοινωνικη΄
τα΄ξη·
96. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και των υποψη΄φιων χωρω΄ν, στον Οργανισµο΄ Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, στο
Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης, στον ΟΑΣΕ και στις κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα,
΄ ς και στα γραφει΄α των κυριο΄τερων ΜΚΟ που εργα΄ζονται για την υπερα΄σπιση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
καθω
και οι οποι΄ες βρι΄σκονται εγκατεστηµε΄νες στο ΄εδαφος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.

P5_TA(2004)0377

∆ι΄κη κατα΄ της Leyla Zana και α΄λλων στην Άγκυρα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα της δι΄κης της κ. Leyla Zana και
α΄λλων στην Άγκυρα
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ µατα του ανθρω΄που στην Τουρκι΄α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε τα δικαιω
΄ θηκε στην
 ΄εχοντας ιδι΄ως υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 1ης Απριλι΄ου 2004 σχετικα΄ µε την προ΄οδο που σηµειω
΄ ρησης της Τουρκι΄ας (1),
πορει΄α προσχω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,
A. υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι το 1994 η κ. Λεϋλα΄ Ζα΄να και οι κ.κ Χατι΄π Ντιτσλε΄, Ορχα΄ν Ντογκα΄ν και Σελι΄µ Σαντα΄κ,
΄ ν τους δραστηριοβουλευτε΄ς του κο΄µµατος «DEP» ει΄χαν καταδικασθει΄ σε 15ετη΄ κα΄θειρξη λο΄γω των πολιτικω
΄ ν δικαιωµα΄των του κουρδικου΄ πληθυσµου΄,
τη΄των υπε΄ρ των θεµελιωδω
Β.

τονι΄ζοντας ο΄τι η κ. Λεϋλα΄ Ζα΄να, ει΄ναι κα΄τοχος του Βραβει΄ου Ζαζα΄ροφ 1995 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου,

Γ.

υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι, στην απο΄φαση΄ του της 17ης Ιουλι΄ου 2001 το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο Ανθρωπι΄νων
΄ σει την ΄ελλειψη ανεξαρτησι΄ας και αµεροληψι΄ας του
∆ικαιωµα΄των του Στρασβου΄ργου (Ε∆Α∆) ει΄χε διαπιστω
΄ ς και
∆ικαστηρι΄ου Κρατικη΄ς Ασφαλει΄ας της Άγκυρας, την παραβι΄αση των δικαιωµα΄των της υπερα΄σπισης, καθω
την παρουσι΄α στρατοδικω΄ν, γεγονο΄ς που οδη΄γησε τις τουρκικε΄ς αρχε΄ς να διεξαγα΄γουν νε΄α δι΄κη κατα΄ της
«Λεϋλα΄ Ζα΄να και α΄λλων»,

∆.

΄ ν που το
υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι η Τουρκι΄α διαθε΄τει νε΄α νοµοθεσι΄α που επιτρε΄πει την αναψηλα΄φηση των δικω
Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των του Στρασβου΄ργου ΄εχει κηρυ΄ξει «µη δι΄καιες» και ο΄τι, στις
28 Μαρτι΄ου 2003, α΄ρχισε νε΄α δι΄κη κατα΄ της «Λεϋλα΄ Ζα΄να και α΄λλων»,

1.
καταδικα΄ζει, ως αντι΄θετη προς τις ενδει΄ξεις που παρε΄σχε το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄΄ σει την
των του Στρασβου΄ργου, την απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου Κρατικη΄ς Ασφα΄λειας της Άγκυρας να επικυρω
ποινη΄ της 15ετου΄ς κα΄θειρξης του 1994 σε βα΄ρος των Λεϋλα΄ Ζα΄να, Χατι΄π Ντιτσλε΄, Ορχα΄ν Ντογκα΄ν και Σελι΄µ
Σαντα΄κ·
2.
εκτιµα΄ ο΄τι η νε΄α αυτη΄ καταδι΄κη ΄ερχεται σε πλη΄ρη αντι΄φαση µε τη δικαστικη΄ µεταρρυ΄θµιση που ΄εχει ξεκινη΄σει η Τουρκικη΄ Κυβε΄ρνηση και της οποι΄ας την εφαρµογη΄ το Κοινοβου΄λιο θα παρακολουθη΄σει εκ του συ΄νεγγυς
µε΄χρι και τον ∆εκε΄µβριο του 2004·
(1) P5_TA(2004)0274.
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3.
θεωρει΄ λυπηρη΄ την εκµετα΄λλευση της «δι΄κης Ζα΄να» απο΄ εκει΄νους που θε΄λουν να παρεµποδι΄σουν τη µεταρρυθµιστικη΄ διεργασι΄α στην Τουρκι΄α·
4.
επισηµαι΄νει το γεγονο΄ς ο΄τι η υπο΄θεση αυτη΄ ει΄ναι χαρακτηριστικη΄ του χα΄σµατος που υπα΄ρχει µεταξυ΄ των
΄ ν συστηµα΄των της Τουρκι΄ας και της ΕΕ·
δικαστικω
5.
καταγγε΄λλει τις παραβια΄σεις των δικαιωµα΄των της υπερα΄σπισης κατα΄ τη διεξαγωγη΄ της νε΄ας δι΄κης κατα΄ της
Λεϋλα΄ Ζα΄να και α΄λλων, ο΄πως µεταξυ΄ α΄λλων την παρουσι΄α του Εισαγγελε΄α σε ο΄λα τα τµη΄µατα ο΄που οι δικαστε΄ς
΄ ριση του δικαιω
΄ µατος της υπο΄ ο΄ρους
εκλη΄θησαν να λα΄βουν αποφα΄σεις για τους κατηγορουµε΄νους, τη µη αναγνω
απο΄λυσης συ΄µφωνα µε την απο΄φαση της 17ης Ιουλι΄ου 2001 του Ε∆Α∆ του Στρασβου΄ργου και την αδυναµι΄α της
΄ νει την ακρι΄βεια των κατηγοριω΄ν που απαγγε΄λλει ο Εισαγγελε΄ας·
υπερα΄σπισης να εξακριβω
6.
ζητει΄ την α΄µεση κατα΄ργηση των ∆ικαστηρι΄ων Κρατικη΄ς Ασφαλει΄ας και ζητει΄ απο΄ τις τουρκικε΄ς αρχε΄ς να
αναλα΄βουν συγκεκριµε΄νες και επει΄γουσες πρωτοβουλι΄ες σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄·
΄ σει την καταδικαστικη΄ απο΄φαση κατα΄ της κυρι΄ας
7.
ελπι΄ζει ο΄τι το τουρκικο΄ ακυρωτικο΄ δικαστη΄ριο θα ακυρω
Ζα΄να και των τριω΄ν Του΄ρκων πρω΄ην βουλευτω΄ν κουρδικη΄ς καταγωγη΄ς·
8.
ζητει΄ απο΄ τις τουρκικε΄ς αρχε΄ς να χορηγη΄σουν αµνηστι΄α σε ο΄λους τους καταδικασθε΄ντες για εγκλη΄µατα
πεποιθη΄σεων·
9.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ καθω΄ς και στην
Τουρκικη΄ Κυβε΄ρνηση και στην Τουρκικη΄ Εθνοσυνε΄λευση.

P5_TA(2004)0378

Γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ της Οικονοµικη΄ς Πολιτικη΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς για την ενηµε΄ρωση 2004
΄ ν Προσανατολισµω
΄ ν των Οικονοµικω
΄ ν Πολιτικω
΄ ν των Κρατω
΄ ν Μελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (για
των Γενικω
το δια΄στηµα 2003-2005) (COM(2004)238  C5-0183/2004  2004/2020(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς (COM(2004)238  C5-0183/2004),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 99, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ ν Προσανατολισµω
΄ ν των Οικο$ ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την εκτε΄λεση των Γενικω
΄ ν Πολιτικω΄ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (δια΄στηµα 2003-2005) (COM(2003)170),
νοµικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 12ης Μαρτι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της ευρωπαϊκη΄ς
οικονοµι΄ας-προπαρασκευαστικη΄ ΄εκθεση ενο΄ψει της συ΄στασης της Επιτροπη΄ς για τους Γενικου΄ς Προϋπολογι΄ ν Πολιτικω΄ν (1), της 15ης Μαι΅ου 2003 σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της Επιτροπη΄ς για τους
σµου΄ς των Οικονοµικω
΄ ν Πολιτικω΄ν των Κρατω΄ν Μελω
΄ ν και της Κοινο΄τητας (δια΄στηµα
Γενικου΄ς Προσανατολισµου΄ς των Οικονοµικω
2003-2005) (2), καθω΄ς και το ψη΄φισµα΄ του της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα της
Συνο΄δου του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου που πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες στις 16 και 17 Οκτωβρι΄ου
2003 (3),
$ ΄εχοντας υπο΄ψη τις Εαρινε΄ς Οικονοµικε΄ς Προγνω΄σεις (2004-2005), της Επιτροπη΄ς για τη ζω΄νη του ευρω΄, την
΄ ρες,
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, τις υπο΄ ΄ενταξη και τις υποψη΄φιες χω
$ ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς προς το Εαρινο΄ Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο (CΟΜ(2004) 29),
$ ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της Ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας και την ΄εκθεση
΄ ν πολιτικω
΄ ν της 26ης Φεβρουαρι΄ου 2004 (4),
σχετικα΄ µε τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς των οικονοµικω
$ ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε την Εαρινη΄ Συ΄νοδο Κορυφη΄ς: συνε΄χεια της Λισαβο΄νας της
26ης Φεβρουαρι΄ου 2004 (5),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 294.
ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 295.
P5_TA(2003)0459.
P5_TA(2003)0116.
P5_TA(2003)0114.
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$ ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισαβο΄νας στις 23 και
24 Μαρτι΄ου 2000, του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Γκε΄τεµποργκ στις 15 και 16 Ιουνι΄ου 2001 και του
΄ νης στις 15 και 16 Μαρτι΄ου 2003,
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Βαρκελω
΄ ν Συµβουλι΄ων των Βρυξελλω
΄ ν στις 20 και
$ ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας των Ευρωπαϊκω
21 Μαρτι΄ου 2003, 16 και 17 Οκτωβρι΄ου 2003 και 25 και 26 Μαρτι΄ου 2004,
$ ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Ευρωπαϊκη΄ Πρωτοβουλι΄α για την Ανα΄πτυξη, Επενδυ΄σεις στα
∆ι΄κτυα και τη Γνω΄ση για την Ανα΄πτυξη και την Απασχο΄ληση» Τελικη΄ Έκθεση στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
(CΟΜ(2003) 690),
$ ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα: Απολογι΄ ν που συνε΄λεξε η ΕΟΚΕ προκειµε΄νου να αξιολογη΄σει τον οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ αντι΄σµο΄ς των εµπειριω
΄ ν µεταρρυθµι΄σεων που διεξα΄γονται στην
κτυπο και την επι΄δραση επι΄ της απασχο΄λησης των διαρθρωτικω
Ένωση (ΕCΟ/109, CESE 1406/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0280/2004),
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ανα΄πτυξη του παγκο΄σµιου εµπορι΄ου γνω΄ρισε ισχυρη΄ ανα΄καµψη κατα΄ 5 % το 2003
και αναµε΄νεται να φθα΄σει σχεδο΄ν το 8 % κατα΄ το 2004-2005, ενω΄ η αυ΄ξηση του παγκο΄σµιου ΑΕγχΠ εκτιµα΄ται ο΄τι κυµα΄νθηκε στο 3,7 % το 2003 και ο΄τι η ανα΄πτυξη της παγκο΄σµιας οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας
αναµε΄νεται να ανε΄λθει στο 4,5 % το 2004,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η περιφερειακη΄ κατανοµη΄ της παγκο΄σµιας ανα΄πτυξης διευρυ΄νθηκε κατα΄ το 2003, µε
΄ ρες του ΟΠΕΚ, της Ασι΄ας και τις υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ρες να ΄εχουν
τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, την ΚΑΚ, τις χω
ισχυρο΄τερες του αναµενοµε΄νου συνεισφορε΄ς· ο΄τι στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες η ανα΄καµψη αναµε΄νεται να συνεχισθει΄ µε ανα΄πτυξη της τα΄ξεως του 4,2 % το 2004, ενω΄ οι οικονοµικε΄ς προοπτικε΄ς για την Ασι΄α (εξαιρουµε΄νης
της Ιαπωνι΄ας) παραµε΄νουν κοντα΄ στο 7 % το 2004 $ 2005 µε εντυπωσιακου΄ς ρυθµου΄ς ανα΄πτυξης στην
Ινδι΄α και στην Κι΄να, ενω΄ η Λατινικη΄ Αµερικη΄ αναµε΄νεται να διπλασια΄σει τους ρυθµου΄ς ανα΄πτυξη΄ς της κατα΄ το
2004,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η παγκο΄σµια ανα΄καµψη της ανα΄πτυξης εξακολουθει΄ να ει΄ναι ευ΄θραυστη, ιδι΄ως στις
Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, ο΄που η παρου΄σα νοµισµατικη΄ και φορολογικη΄ πολιτικη΄ µπορει΄ κα΄λλιστα να µην απο΄ σιµη και ενδε΄χεται να καταλη΄ξει σε µια δυ΄σκολη και οδυνηρη΄ φα΄ση φορολογικη΄ς
δειχθει΄ µακροπρο΄θεσµα βιω
σταθεροποι΄ησης,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση διε΄ρχεται την πλε΄ον παρατεταµε΄νη περι΄οδο ασθενου΄ς ανα΄πτυξη΄ς
της µετα΄ τον δευ΄τερο παγκο΄σµιο πο΄λεµο, µε τρι΄α χρο΄νια οικονοµικη΄ς επιβρα΄δυνσης και στασιµο΄τητας η΄
ακο΄µη και υ΄φεσης σε ορισµε΄να απο΄ τα µεγαλυ΄τερα κρα΄τη µε΄λη, ενω΄ σε συ΄γκριση µε το µε΄σο ρυθµο΄ ανα΄πτυξης του παγκο΄σµιου ΑΕγχΠ που φτα΄νει το 3,7 %, ο αντι΄στοιχος ρυθµο΄ς ανα΄πτυξης της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ η΄ταν 0,4 % του ΑΕγχΠ το 2003,
Ένωσης η΄ταν µο΄νο 0,8 %, ενω΄ ο ρυθµο΄ς ανα΄πτυξης της ζω΄νης του ευρω

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ προβλε΄πει επι΄ 3 συνεχη΄ χρο΄νια ανα΄καµψη των µε΄σων ρυθµω΄ν ανα΄πτυξης
΄ και 2 % για την ΕΕ· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η
της τα΄ξεως του 1,7 % ΄εως 1,8 % για τη ζω΄νη του ευρω
΄ ρια ζη΄τηση µε΄χρι
προ΄σφατη ανα΄καµψη οφει΄λεται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο σε αυ΄ξηση των εξαγωγω΄ν, ενω΄ η εγχω
στιγµη΄ς η΄ταν αρνητικη΄, λο΄γω της χαµηλη΄ς ιδιωτικη΄ς κατανα΄λωσης και τριω΄ν τριµη΄νων καθοδικη΄ς τα΄σης των
΄ θηκε ανα΄καµψη
επενδυ΄σεων, τα΄ση η οποι΄α αντιστρα΄φηκε µο΄λις το τε΄ταρτο τρι΄µηνο, ο΄ταν επιτε΄λους σηµειω
στις επενδυ΄σεις,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη αναπτυ΄χθηκαν κατα΄ µε΄σο ο΄ρο µε ρυθµο΄ 3,5 % του ΑΕγχΠ το
΄ ς η προοπτικη΄ της προσχω
΄ ρησης δροµολο΄γησε ευνοϊκη΄ αναπτυξιακη΄ δυναµικη΄,
2003, καθω
΄ ν πολιτικω
΄ ν 2003-2005
1.
εγκρι΄νει τη θε΄ση της Επιτροπη΄ς ο΄τι οι Γενικοι΄ Προσανατολισµοι΄ των οικονοµικω
διατηρου΄ν τη βασιµο΄τητα΄ τους, αλλα΄ πρε΄πει να εστιασθου΄ν ακο΄µη περισσο΄τερο στις διαρθρωτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις,
στις επενδυ΄σεις και στη δηµιουργι΄α καλυ΄τερων θε΄σεων εργασι΄ας· χαιρετι΄ζει την ευρωπαϊκη΄ δρα΄ση για την ανα΄πτυξη και ζητει΄ να ληφθου΄ν περαιτε΄ρω µε΄τρα που να συµπληρω΄νουν την πρωτοβουλι΄α αυτη΄ σε εθνικο΄ επι΄πεδο,
ιδι΄ως στους τοµει΄ς των ανθρω΄πινων πο΄ρων, της ΄ερευνας και ανα΄πτυξης και της καινοτοµι΄ας·
΄ νου Σταθερο΄τητας και Ανα΄πτυξης,
2.
επαναλαµβα΄νει την πεποι΄θηση΄ του ο΄τι απαιτει΄ται η εφαρµογη΄ του Συµφω
΄ετσι ω΄στε η ευρωπαϊκη΄ οικονοµι΄α να εξισορροπη΄σει ταχυ΄τερα· ζητει΄ επιµο΄νως απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ο προϋπολογισµο΄ς των οποι΄ων δεν ει΄ναι πλεονασµατικο΄ς η΄ ΄εστω ισοσκελισµε΄νος να λα΄βουν ο΄λα τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να
επιτυ΄χουν αυτου΄ς τους στο΄χους·
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3.
χαιρετι΄ζει την ΄εµφαση που η συ΄σταση της Επιτροπη΄ς δι΄νει στην ενσωµα΄τωση των 10 νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στο πλαι΄σιο συντονισµου΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς και στην ολοκλη΄ρωση της υφιστα΄µενης στρατηγικη΄ς µε
΄ ν ανα΄ χω
΄ ρα συστα΄σεων για τα 10 νε΄α κρα΄τη µε΄λη·
συµπερι΄ληψη των ειδικω
΄ ν του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ που αντιπροσω4.
υπενθυµι΄ζει τη δυνατο΄τητα αυ΄ξησης των τρεχουσω΄ν δαπανω
΄ ριο ελιγµω
΄ ν στις δαπα΄νες το πολυ΄ ΄εως το
πευ΄ουν το 0,8 % του ΑΕγχΠ, επιµε΄νοντας παρα΄λληλα ο΄τι υπα΄ρχει περιθω
1,24 % του ΑΕγχΠ για το δια΄στηµα 2004-2006 συ΄µφωνα µε τις τρε΄χουσες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς για το
΄ ν διαρθρωτιδια΄στηµα 2000-2006 και τους στο΄χους της Λισαβο΄νας, συ΄µφωνα µε την προω΄θηση των ευρωπαϊκω
΄ ν ταµει΄ων στο συ΄νολο΄ τους καθω΄ς και µε ο΄λους τους στο΄χους της Λισαβο΄νας κατα΄ τη δευ΄τερη φα΄ση της
κω
περιο΄δου προγραµµατισµου΄ 2000-2006·
5.

καλει΄ το Συµβου΄λιο να λα΄βει υπο΄ψη τις ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποι΄ηση 1
Τµη΄µα Ι, Κεφα΄λαιο Ι, Τι΄τλος
1.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ

1. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Τροποποι΄ηση 2
Τµη΄µα Ι, Κεφα΄λαιο 1, παρα΄γραφος 2
΄ της αξιολο΄γησης της συνε΄χειας
Με βα΄ση τα αποτελε΄σµατα της πρω
που δο΄θηκε στους ΓΠΟΠ 2003-05 ο΄πως παρουσια΄στηκαν στην
΄εκθεση εφαρµογη΄ς και τις κατευθυ΄νσεις απο΄ το εαρινο΄ Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο του 2004, η παρου΄σα συ΄σταση επικαιροποιει΄ και συµπληρω΄νει την υφιστα΄µενη στρατηγικη΄. ∆εν κρι΄νονται απαραι΄τη΄ ν που θα ει΄χαν
τες σηµαντικε΄ς προσαρµογε΄ς των πολιτικω
΄ των γενικω
΄ ν προσανατολιως αποτε΄λεσµα την µεταβολη
΄ ν. Η παρου
΄σα επικαιροποι΄ηση εστια΄ζεται στην ενσωµα΄τωση
σµω
των δε΄κα νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν στο υπα΄ρχον πλαι΄σιο συντονισµου΄
΄ ν πολιτικω
΄ ν.
των οικονοµικω

Με βα΄ση τα αποτελε΄σµατα της πρω΄της αξιολο΄γησης της συνε΄χειας
που δο΄θηκε στους ΓΠΟΠ 2003-05 ο΄πως παρουσια΄στηκαν στην
΄εκθεση εφαρµογη΄ς και τις κατευθυ΄νσεις απο΄ το εαρινο΄ Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο του 2004, η παρου΄σα συ΄σταση επικαιροποιει΄ και συµ΄ νει την υφιστα΄µενη στρατηγικη΄. Οι γενικοι΄ οικονοµικοι΄
πληρω
΄ στηµα 2003-2005 εξακολουπροσανατολισµοι΄ για το δια
΄ν να ισχυ
΄ουν, αλλα
΄ πρε΄πει να εστιαστου
΄ν ακο΄µη περισθου
΄ ανα
΄ πτυξη που οδηγει΄ σε δηµιουρσο΄τερο στην οικονοµικη
΄ξηση της παραγωγικο΄τητας.
γι΄α θε΄σεων εργασι΄ας και σε αυ
΄ς επιβρα
΄ δυνσης και
Ενο΄ψει της παρατεταµε΄νης οικονοµικη
΄ς ρυθµου
΄ς ανα
΄ πτυξης και ταχυ
΄τητας
τους απογοητευτικου
΄καµψης σε συ
΄γκριση µε α
΄ λλες περιοχε΄ς του κο΄σµου, η
ανα
΄ πη πρε΄πει να προωθη
΄σει την οικονοµικη
΄ ανα
΄ τυξη στο
Ευρω
΄ σει ΄εµφαση στην οικονοµικη
΄, κοιεσωτερικο΄ της και να δω
΄το ΄οχι µο΄νο θα
νωνικη΄ και περιβαλλοντικη΄ βιωσιµο΄τητα Του
΄σει να βελτιωθει΄ η ευα
΄ λωτη θε΄ση της Ευρω
΄ πης απε΄βοηθη
΄ σεις της ανατι΄µησης του ευρω
΄
ναντι στις αρνητικε΄ς επιπτω
΄ λλους εξωτερικου
΄ς κραδασµου
΄ς και κινδυ
΄νους,
και σε α
΄ και θα διευκολυ
΄νει την ολοκλη
΄ρωση της εσωτερικη
΄ς
αλλα
΄ ς και την πραγµατικη
΄ οικονοµικη
΄ συ
΄γκλιση ΄ολων των
αγορα
΄ ν µελω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των 10 νε΄ων κρακρατω
΄ ν µελω
΄ ν, στην εσωτερικη
΄ αγορα
΄. Η δευ
΄τερη προσαρτω
΄ εστια΄ζεται στην ενσωµα΄τωση των δε΄κα νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
µογη
΄ ν πολιτικω
΄ ν.
στο υπα΄ρχον πλαι΄σιο συντονισµου΄ των οικονοµικω

Τροποποι΄ηση 3
Τµη΄µα I, Κεφα΄λαιο 2, Τι΄τλος
2.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΛΛΑ ΒΡΑ∆ΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τροποποι΄ηση 4
Τµη΄µα I, Κεφα΄λαιο 2, παρα΄γραφος 4

Συνολικα΄, οι οικονοµικε΄ς εξελι΄ξεις ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις προσδοκι΄ες που υπη΄ρχαν κατα΄ την υιοθε΄τηση της µεσοπρο΄θεσµης στρατη-

Συνολικα΄, οι οικονοµικε΄ς εξελι΄ξεις ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις προσδοκι΄ες που υπη΄ρχαν κατα΄ την υιοθε΄τηση της µεσοπρο΄θεσµης στρατη-
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γικη΄ς οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς: η οικονοµι΄α παρουσια΄ζει ανα΄καµψη,
αν και µε συγκρατηµε΄νο ρυθµο΄, και οι προοπτικε΄ς για το 2004-05
΄ νουν µακροοικονοµικε΄ς ανισορροπι΄ες που
δεν φαι΄νεται να υποδηλω
θα απαιτου΄σαν µεταβολη΄ της πολιτικη΄ς. Συγχρο΄νως, οι προβλε΄ψεις
δει΄χνουν ο΄τι η ικανο΄τητα προσαρµογη΄ς της οικονοµι΄ας της ΕΕ εξακολουθει΄ να ει΄ναι αργη΄ και ο΄τι το επι΄πεδο της δυνητικη΄ς ανα΄πτυξης
΄ ς, ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α να αξιοποιηθει΄
ει΄ναι χαµηλο΄. Συνεπω
΄ ν συνθηκω
΄ ν ΄ετσι ω΄στε να επιπλη΄ρως η βελτι΄ωση των οικονοµικω
τευχθει΄ αποφασιστικη΄ προ΄οδος για την κα΄λυψη των «ελλειµµα΄των
υλοποι΄ησης», ο΄σον αφορα΄ την απο΄κλιση µεταξυ΄ των προβλεπο΄µε΄ ν µεταρρυθµι΄σεων και εκει΄νων που τελικα΄
νων µε΄τρων διαρθρωτικω
εφαρµο΄στηκαν. Η παρου΄σα ανα΄καµψη της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας θα µπορου΄σε να ενισχυθει΄ περαιτε΄ρω µε υγιει΄ς µακροοικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς και την αποφασιστικη΄ εφαρµογη΄ ο΄λων των οικονο΄ ν µεταρρυθµι΄σεων που ευνοου΄ν την ανα΄πτυξη οι οποι΄ες
µικω
παρουσια΄στηκαν στους ΓΠΟΠ του 2003-05.

γικη΄ς οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς: η οικονοµι΄α παρουσια΄ζει ανα΄καµψη,
αν και µε συγκρατηµε΄νο ρυθµο΄, και οι προοπτικε΄ς για το 2004-05
΄ νουν µακροοικονοµικε΄ς ανισορροπι΄ες που
δεν φαι΄νεται να υποδηλω
θα απαιτου΄σαν µεταβολη΄ της πολιτικη΄ς. Συγχρο΄νως, οι προβλε΄ψεις
δει΄χνουν ο΄τι η ικανο΄τητα προσαρµογη΄ς της οικονοµι΄ας της ΕΕ εξακολουθει΄ να ει΄ναι αργη΄ και ο΄τι το επι΄πεδο της δυνητικη΄ς ανα΄πτυξης
΄ ς, ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α να αξιοποιηθει΄
ει΄ναι χαµηλο΄. Συνεπω
΄ ν συνθηκω
΄ ν ΄ετσι ω΄στε να επιπλη΄ρως η βελτι΄ωση των οικονοµικω
τευχθει΄ αποφασιστικη΄ προ΄οδος για την κα΄λυψη των «ελλειµµα΄των
υλοποι΄ησης», ο΄σον αφορα΄ την απο΄κλιση µεταξυ΄ των προβλεπο΄µε΄ ν µεταρρυθµι΄σεων και εκει΄νων που τελικα΄
νων µε΄τρων διαρθρωτικω
εφαρµο΄στηκαν. Η παρου΄σα ανα΄καµψη της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας θα µπορου΄σε να ενισχυθει΄ περαιτε΄ρω µε υγιει΄ς µακροοικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς και την αποφασιστικη΄ εφαρµογη΄ ο΄λων των οικονο΄ ν µεταρρυθµι΄σεων που ευνοου΄ν την ανα΄πτυξη οι οποι΄ες
µικω
΄σο, περισσο΄παρουσια΄στηκαν στους ΓΠΟΠ του 2003-05. Ωστο
΄σεις στην εκπαι΄τερη ΄εµφαση πρε΄πει να δοθει΄ στις επενδυ
΄θηση, την καινοτοδευση, στις δεξιο΄τητες, τη δια βι΄ου µα
΄ πτυξη, και σε µι΄α βιοµηχανικη΄
µι΄α, την ΄ερευνα και ανα
΄ που θα εστια
΄ ζεται ειδικα
΄ στις µικρε΄ς και µεσαι΄ες
πολιτικη
΄ σιµες µορφε΄ς ενε΄ργειας, και σε
επιχειρη΄σεις, στις ανανεω
΄ προς το περιβα
΄ λλον.
τεχνολογι΄α φιλικη
΄σης για την Περιβαλλοντικη΄ ΤεχνολοΤο προ΄γραµµα ∆ρα
γι΄α πρε΄πει να εφαρµοσθει΄ ταχε΄ως.
΄ρυνση, η κοινωνικη΄ και περιφερειακη΄
Επιπλε΄ον, µε τη διευ
΄ αποκτα
΄ ακο΄µη περισσο΄τερο κεντρικη΄ σηµασι΄α για
συνοχη
την Ατζε΄ντα της Λισαβο΄νας. Οι στρατηγικε΄ς που ΄εχουν
΄ οικονοµικη
΄ συ
΄γαποφασιστικο΄ αντι΄κτυπο στην πραγµατικη
κλιση, στη µει΄ωση του ανεπι΄σηµου τοµε΄α, στον κοινωνικο΄
΄ λειψη της φτω
΄ χειας, πρε΄πει να
αποκλεισµο΄ και στην εξα
΄ν.
ενισχυθου
΄σεις που αποβλε΄πουν στην ενι΄σχυση της ανα
΄Οι επενδυ
΄σαν επιπλε΄ον να χρηµατοδοτηθου
΄ν µε
πτυξης θα µπορου
βελτι΄ωση της συγκε΄ντρωσης δηµο΄σιων εσο΄δων, µε ΄εµφαση
΄ς, το οποι΄ο
στο διαδεδοµε΄νο προ΄βληµα της φοροδιαφυγη
΄τη µε΄λη απο΄ σηµαντικου
΄ς φορολογικου
΄ς
στερει΄ τα κρα
΄ πρε΄πει να συνεργασθει΄ µε τα κρα
΄ τη
πο΄ρους. Η Επιτροπη
΄µατος συνεργασι΄ας
µε΄λη για την δηµιουργι΄α ενο΄ς συστη
΄ς συγκριτικω
΄ ν προτυ
΄πων για την καταπολε΄και ανταλλαγη
΄ς και του αθε΄µιτου φορολογικου
΄
µηση της φοροδιαφυγη
΄.
ανταγωνισµου
΄σεις για κατα
΄ λληλα και δι΄καια µε΄τρα που
Οι διαπραγµατευ
΄ν σε αυ
΄ξηση της ικανο΄τητας προσαρµογη
΄ς των
θα οδηγου
΄σεις εργασι΄ας
εργαζοµε΄νων, ευελιξι΄ας στις τυπικε΄ς συµβα
΄ σεις, προ΄τερη ασφα
΄ λεια στις µη τυπικε΄ς συµβα
και µεγαλυ
΄ρηση περισσο΄τερων ανθρω
΄ πων στην
σε΄λκυση και διατη
΄ξηση της παγκο΄σµιας ευκαµψι΄ας στην
απασχο΄ληση και αυ
΄ εργασι΄ας και των επενδυ
΄σεων στο ανθρω
΄ πινο κεφα
΄αγορα
΄ν καθοριστικου
΄ς παρα
΄ γοντες για την οικονολαιο, αποτελου
΄ και κοινωνικη΄ επιτυχι΄α.
µικη

Τροποποι΄ηση 5
Τµη΄µα I, Κεφα΄λαιο 3, Με΄ρος 3.1, παρα΄γραφος 2
΄ ξουν µια ισχυρο΄τερη συνε΄ργεια
Τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επιδιω
µεταξυ΄ των απαραι΄τητων διαρθρωτικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων και των
΄ ν πολιτικω
΄ ν που στηρι΄ζουν τη σταθερο΄τητα. Τα
µακροοικονοµικω
συναλλαγµατικα΄ καθεστω΄τα συνιστου΄ν σηµαντικο΄ τµη΄µα του συνολικου΄ πλαισι΄ου της οικονοµικη΄ς και νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς και θα

΄ ξουν µια ισχυρο΄τερη συνε΄ργεια
Τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επιδιω
΄ ν µεταρρυθµι΄σεων, των
µεταξυ΄ των απαραι΄τητων διαρθρωτικω
΄σεων και των µακροοικονοµικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν που στηρι΄ζουν
επενδυ
΄ πτυξη. Τα συναλλαγµατικα΄ καθετη σταθερο΄τητα και την ανα
στω΄τα συνιστου΄ν σηµαντικο΄ τµη΄µα του συνολικου΄ πλαισι΄ου της
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πρε΄πει να ει΄ναι προσανατολισµε΄να προς την επι΄τευξη πραγµατικη΄ς
και διατηρη΄σιµης ονοµαστικη΄ς συ΄γκλισης. Η συµµετοχη΄ στον
΄ ρηση, αναµε΄νεται να στηΜΣΙ-II, σε κα΄ποιο στα΄διο µετα΄ την προσχω
ρι΄ξει τις προσπα΄θειες αυτε΄ς. Μια αξιο΄πιστη νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ θα
επιτρε΄ψει την περαιτε΄ρω µει΄ωση των µακροπρο΄θεσµων επιτοκι΄ων
που ευνοου΄ν το΄σο το το΄σο απαραι΄τητο υψηλο΄ επι΄πεδο επενδυ΄σεων
ο΄σο και τη δηµοσιονοµικη΄ εξυγι΄ανση.

οικονοµικη΄ς και νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς και θα πρε΄πει να ει΄ναι προσανατολισµε΄να προς την επι΄τευξη πραγµατικη΄ς και διατηρη΄σιµης
ονοµαστικη΄ς συ΄γκλισης. Η συµµετοχη΄ στον ΜΣΙ-II, σε κα΄ποιο στα΄΄ ρηση, αναµε΄νεται να στηρι΄ξει τις προσπα΄θειες
διο µετα΄ την προσχω
αυτε΄ς. Μια αξιο΄πιστη νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ θα επιτρε΄ψει την περαιτε΄ρω µει΄ωση των µακροπρο΄θεσµων επιτοκι΄ων που ευνοου΄ν το΄σο το
το΄σο απαραι΄τητο υψηλο΄ επι΄πεδο επενδυ΄σεων ο΄σο και τη δηµοσιονοµικη΄ εξυγι΄ανση.

Τροποποι΄ηση 6
Τµη΄µα I, Κεφα΄λαιο 3, Με΄ρος 3.3, παρα΄γραφος 3
Συνολικα΄, οι υγιει΄ς οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς συµβα΄λλουν σηµαντικα΄
στην κοινωνικη΄ βιωσιµο΄τητα, δεδοµε΄νου ο΄τι οι θε΄σεις απασχο΄λησης
διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο για την αποφυγη΄ της φτω΄χειας και
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄. Στα νε΄α κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει να
δοθει΄ ακο΄µη µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση στον εκσυγχρονισµο΄ των συστη΄ν
µα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας και τη βελτι΄ωση των επαγγελµατικω
΄ στε να αυξηθου΄ν τα
προσο΄ντων του εργατικου΄ δυναµικου΄ ΄ετσι ω
ποσοστα΄ συµµετοχη΄ς στην απασχο΄ληση και να βελτιωθει΄ η κινητικο΄τητα. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στα χαµηλα΄ ποσοστα΄
απασχο΄λησης το΄σο για τους νε΄ους ο΄σο και για τους εργαζο΄µενους
µεγαλυ΄τερης ηλικι΄ας. Οι ΄εντονες περιφερειακε΄ς ανισο΄τητες πρε΄πει
να αντιµετωπισθου΄ν, ιδι΄ως µε την εξασφα΄λιση αποδοτικω΄ν επενδυ΄΄ ν (ε΄τσι ω΄στε να
σεων και την κατα΄λληλη διαφοροποι΄ηση των µισθω
αντανακλου΄ν τις διαφορε΄ς στην παραγωγικο΄τητα). Επι΄σης, πρε΄πει να
βελτιωθει΄ το επιχειρηµατικο΄ περιβα΄λλον µε µε΄τρα για την το΄νωση
του δυναµικου΄ της δηµο΄σιας διοι΄κησης. Αυτο΄ θα συµβα΄λει επι΄σης
στην αποτελεσµατικο΄τερη χρησιµοποι΄ηση του ταµει΄ου συνοχη΄ς και
΄ ν ταµει΄ων της ΕΕ.
των διαρθρωτικω

Συνολικα΄, οι υγιει΄ς οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς συµβα΄λλουν σηµαντικα΄
στην κοινωνικη΄ βιωσιµο΄τητα, δεδοµε΄νου ο΄τι οι θε΄σεις απασχο΄λησης
διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο για την αποφυγη΄ της φτω΄χειας και
΄ κρα
΄ τη
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄. Παρο΄µοια µε τα σηµερινα
΄ σουν ακο΄µη µεγαλυ΄τερη
µε΄λη, τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να δω
΄εµφαση στον εκσυγχρονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστα΄ ν προσο΄ντων του εργατισι΄ας και τη βελτι΄ωση των επαγγελµατικω
κου΄ δυναµικου΄ ΄ετσι ω΄στε να αυξηθου΄ν τα ποσοστα΄ συµµετοχη΄ς
στην απασχο΄ληση και να βελτιωθει΄ η κινητικο΄τητα. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στα χαµηλα΄ ποσοστα΄ απασχο΄λησης το΄σο για
τους νε΄ους ο΄σο και για τους εργαζο΄µενους µεγαλυ΄τερης ηλικι΄ας.
Οι ΄εντονες περιφερειακε΄ς ανισο΄τητες πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν,
ιδι΄ως µε την εξασφα΄λιση αποδοτικω΄ν επενδυ΄σεων και την κατα΄λ΄ ν (ε΄τσι ω΄στε να αντανακλου΄ν τις
ληλη διαφοροποι΄ηση των µισθω
διαφορε΄ς στην παραγωγικο΄τητα). Επι΄σης, πρε΄πει να βελτιωθει΄ το
επιχειρηµατικο΄ περιβα΄λλον µε µε΄τρα για την το΄νωση του δυναµικου΄
΄ριξη της
της δηµο΄σιας διοι΄κησης και µε µε΄τρα για την υποστη
΄ θησης. Αυτο΄ θα συµβα΄λει επι΄σης στην αποτελεσµατιδια βι΄ου µα
κο΄τερη χρησιµοποι΄ηση του ταµει΄ου συνοχη΄ς και των διαρθρωτικω΄ν
ταµει΄ων της ΕΕ.

Τροποποι΄ηση 7
΄
΄
Τµηµα I, Κεφαλαιο 3, Με΄ρος 3.3, παρα΄γραφος 4
Οι σηµαντικε΄ς επενδυ΄σεις στον τοµε΄α της ενε΄ργειας και της υποδο΄ ν που ει΄ναι απαραι΄τητες στα περισσο΄τερα νε΄α κρα΄τη
µη΄ς µεταφορω
΄ν στη µει΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ ν επιπτω΄σεων
µε΄λη αποσκοπου
΄ ν µε΄σων και στη
της χρησιµοποι΄ησης ενε΄ργειας και των µεταφορικω
βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς αποτελεσµατικο΄τητας. Οι επενδυ΄σεις
αυτε΄ς θα ΄εχουν καθοριστικη΄ σηµασι΄α δεδοµε΄νου ο΄τι η ενεργειακη΄
΄ενταση των χωρω΄ν αυτω΄ν υπερβαι΄νει εκει΄νη των σηµερινω
΄ ν κρατω΄ν
΄ σεις
µελω΄ν κατα΄ 4 σχεδο΄ν φορε΄ς (βλ. πι΄νακα 3), παρα΄ τις βελτιω
που ΄εφθασαν µε΄χρι και 6 % ετησι΄ως κατα΄ την τελευται΄α δεκαετι΄α.
Ειδικο΄τερα, θα ΄εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α να ληφθει΄ πλη΄ρως υπο΄ψη το
κο΄στος των περιβαλλοντικω΄ν ζηµιω΄ν στις επενδυτικε΄ς αποφα΄σεις,
΄ ν επιδοτη΄σεων, και να
µεταξυ΄ α΄λλων µε τη µει΄ωση των ενεργειακω
΄ν κατα
΄ λληλοι φο΄ροι και τε΄λη, π.χ. για την κατανα΄θεσπιστου
΄ ν µε΄σων.
λωση ενε΄ργειας η΄/και τη χρησιµοποι΄ηση των µεταφορικω

Οι σηµαντικε΄ς επενδυ΄σεις στον τοµε΄α της ενε΄ργειας και της υποδο΄ ν που ει΄ναι απαραι΄τητες στα περισσο΄τερα νε΄α κρα΄τη
µη΄ς µεταφορω
΄ ζονται στη µει΄ωση των περιβαλλοντικω
΄ν
µε΄λη πρε΄πει να εστια
΄ ν, της χρη΄σης και παραγωγη
΄ς
΄ σεων των µεταφορω
επιπτω
΄ ς και στη βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς αποτελεσµαενε΄ργειας, καθω
τικο΄τητας. Οι επενδυ΄σεις αυτε΄ς θα ΄εχουν καθοριστικη΄ σηµασι΄α
δεδοµε΄νου ο΄τι η ενεργειακη΄ ΄ενταση των χωρω΄ν αυτω΄ν υπερβαι΄νει
΄ ν κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ 4 σχεδο΄ν φορε΄ς (βλ.
εκει΄νη των σηµερινω
΄ σεις που ΄εφθασαν µε΄χρι και 6 % ετησι΄ως
πι΄νακα 3), παρα΄ τις βελτιω
κατα΄ την τελευται΄α δεκαετι΄α. Ειδικο΄τερα, θα ΄εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α
΄ ν ζηµιω΄ν
να ληφθει΄ πλη΄ρως υπο΄ψη το κο΄στος των περιβαλλοντικω
στις επενδυτικε΄ς αποφα΄σεις, µεταξυ΄ α΄λλων µε τη µει΄ωση των ενερ΄ σιµες µορφε΄ς ενε΄ργειας
΄ ν επιδοτη΄σεων για µη ανανεω
γειακω
΄ λληλων φο΄ρων και τελω
΄ ν για παρο΄και µε τη θε΄σπιση κατα
µοιους ενεργειακου΄ς πο΄ρους, π.χ. για την κατανα΄λωση ενε΄ργειας
΄
΄ ν µε΄σων. Τα σηµερινα
η΄/και τη χρησιµοποι΄ηση των µεταφορικω
΄ τη µε΄λη πρε΄πει να εντει΄νουν σηµαντικα
΄ τις προσπα
΄κρα
΄σεων του Κυο΄το»
΄ρωση των «δεσµευ
θειε΄ς τους για εκπλη
΄ ν αερι΄ων του φαινοµε΄νου του θεργια µει΄ωση των εκποµπω
΄ 8 % ΄εως το 2010.
µοκηπι΄ου κατα

΄ ς και
6.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄, καθω
΄ ν.
στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω
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P5_TA(2004)0379

Κου΄βα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την Κου΄βα
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του για την κατα΄σταση στην Κου΄βα, ιδι΄ως δε το ψη΄φισµα΄ του
της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα που ενε΄κρινε η Κοινοβουλευτικη΄ Συνε΄λευση ΑΚΕ/ΕΕ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση της Προεδρι΄ας εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, της 26ης Μαρτι΄ου 2003,
σχετικα΄ µε την κρα΄τηση αντιπολιτευοµε΄νων και αντιφρονου΄ντων στην Κου΄βα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ θε΄ση 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικα΄ µε την Κου΄βα που εγκρι΄θηκε στις 2 ∆εκεµβρι΄ου
1996, η οποι΄α καθορι΄σθηκε απο΄ το Συµβου΄λιο δυνα΄µει του α΄ρθρου Ι.2 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄
΄ νεται περιοδικα΄ (2),
Ένωση και ανανεω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΑΚΕ/ΕΕ (Συµφωνι΄α του Κοτονου΄) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 50, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄ του,
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προα΄σπιση του καθολικου΄ και αδιαι΄ρετου χαρακτη΄ρα των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄΄ ν, πολιτικω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν, κοινωνικω
΄ ν και πολιτιστικω
΄ ν δικαιωµα΄των,
των, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αστικω
εξακολουθει΄ να αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους κυ΄ριους στο΄χους της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
Β.

΄ και πα΄νω απο΄ ΄ενα χρο΄νο, 75 αντιφρονου΄ντων της δηµοκρατικη΄ς αντιπολι΄υπενθυµι΄ζοντας την κρα΄τηση, εδω
΄ ς του Κα΄στρο, οι οποι΄οι στην πλειοψηφι΄α τους συνδε΄ονται µε το Σχε΄διο Varela,
τευσης στο καθεστω

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, λο΄γω των κρατη΄σεων αυτω΄ν, η ΕΕ αποφα΄σισε τον Ιου΄νιο του 2003 να αυξη΄σει την
πολιτικη΄ πι΄εση επι΄ της Αβα΄νας,

∆.

΄ ν δικω
΄ ν, οι πολι΄τες αυτοι΄ καταδικα΄στηκαν σε
υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι, στο πλαι΄σιο των εξαιρετικα΄ συνοπτικω
σοβαρε΄ς ποινε΄ς κα΄θειρξης µεταξυ΄ 14 και 27 ετω΄ν,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα προ΄σωπα αυτα΄ υποβα΄λλονται σε απα΄νθρωπους ο΄ρους κρα΄τησης, σε απο΄σταση
΄ ν υγιεινη΄ς
εκατοντα΄δων χιλιοµε΄τρων απο΄ τις οικι΄ες τους, µε περιορισµε΄νες επισκε΄ψεις και στερου΄µενα συνθηκω
και ιατρικη΄ς περι΄θαλψης, κατα΄σταση ιδιαι΄τερα σοβαρη΄ στην περι΄πτωση του Oscar Espinosa Chepe, ο οποι΄ος
ει΄ναι σοβαρα΄ α΄ρρωστος,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ελευθερι΄α ΄εκφρασης αποτελει΄ θεµελιω΄δες δικαι΄ωµα του ατο΄µου,
Ζ.

υπενθυµι΄ζοντας το αι΄τηµα΄ του προς το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να παρακολουθου΄ν εκ του συ΄νεγγυς την
΄ ν κρατουµε΄νων στις κουβανικε΄ς φυλακε΄ς,
κατα΄σταση των πολιτικω

Η. εκφρα΄ζοντας τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι ο Oswaldo Payá, κα΄τοχος βραβει΄ου Ζαχα΄ρωφ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου το 2002, δεν ΄ελαβε προ΄σφατα τις απαραι΄τητες α΄δειες για να βγει απο΄ την Κου΄βα και να
ανταποκριθει΄ σε προ΄σκληση του Κοινοβουλι΄ου,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την Πρωτοβουλι΄α Ζαχα΄ρωφ, που υπεγρα΄φη απο΄ 206 βουλευτε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοι΄ ν Υποθε΄σεων,
νοβουλι΄ου πριν ακο΄µη ο κ. Oswaldo Payá Sardiñas προσκληθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ Εξωτερικω
∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και απο΄ τη ∆ια΄σκεψη των Προ΄εδρων, να µεταβει΄ στην Ευρω΄πη, και η οποι΄α προκα΄λεσε θετικε΄ς αντιδρα΄σεις απο΄ την πλευρα΄ της Προεδρι΄ας
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την κατα΄σταση που επικρατει΄ ση΄µερα στην Κου΄βα στον τοµε΄α του σεβασµου΄ των θεµε΄ ν δικαιωµα΄των,
λιωδω

(1) P5_TA(2003)0374.
(2) ΕΕ L 322 της 12.12.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
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΄ δη ανθρω΄πινα
1.
επαναλαµβα΄νει ο΄τι καταδικα΄ζει τις κρατη΄σεις αυτε΄ς, οι οποι΄ες παραβια΄ζουν τα πλε΄ον στοιχειω
΄ µατα, ιδι΄ως δε την ελευθερι΄α ΄εκφρασης και πολιτικη΄ς συνα΄θροισης·
δικαιω
2.
ζητει΄, για µι΄α ακο΄µη φορα΄, απο΄ τις κουβανικε΄ς αρχε΄ς να αποφυλακι΄σουν αµε΄σως ο΄λους τους πολιτικου΄ς
κρατουµε΄νους, και καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σουν να αναλαµβα΄νουν ο΄λες τις απαραι΄τητες
πρωτοβουλι΄ες µε αι΄τηµα την αποφυλα΄κιση΄ τους·
3.

΄ νει µε ικανοποι΄ηση την αποφυλα΄κιση του Julio Antonio Valdés για λο΄γους υγει΄ας·
σηµειω

4.
ζητει΄ απο΄ τις κουβανικε΄ς αρχε΄ς να δω΄σουν σηµαντικα΄ δει΄γµατα ο΄τι οδευ΄ουν προς τον πλη΄ρη σεβασµο΄ των
΄ ν δικαιωµα΄των, ιδι΄ως δε της ελευθερι΄ας ΄εκφρασης και πολιτικη΄ς συνα΄θροισης·
θεµελιωδω
5.
αναµε΄νει απο΄ τις κουβανικε΄ς αρχε΄ς να διατηρη΄σουν το de facto µορατο΄ριουµ ο΄σον αφορα΄ τη θανατικη΄
ποινη΄·
΄ ν που πραγµατο6.
ζητει΄ το µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ σεβασµο΄ της συνταγµατικη΄ς διαδικασι΄ας συλλογη΄ς υπογραφω
ποιη΄θηκε απο΄ το Σχε΄διο Varela βα΄σει του α΄ρθρου 88 του ισχυ΄οντος Συντα΄γµατος της ∆ηµοκρατι΄ας της Κου΄βας,
΄ σει
που επιτρε΄πει στους πολι΄τες να υποβα΄λουν µια νοµοθετικη΄ πρωτοβουλι΄α αφ’ ης στιγµη΄ς αυτη΄ ΄εχει συγκεντρω
10 000 η΄ περισσο΄τερες υπογραφε΄ς·
7.
επαναλαµβα΄νει για µι΄α ακο΄µη φορα΄ ο΄τι ισχυ΄ει πλη΄ρως η δε΄σµευση και η προθυµι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
ο΄σον αφορα΄ τη βοη΄θεια που προορι΄ζεται για τον κουβανικο΄ λαο΄·
8.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι στο΄χοι της εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης βασι΄ζονται στην προαγωγη΄ του
΄ ν, στην προω΄θηση των διαδικασιω
΄ ν µετα΄σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω
βασης προς την πολυφωνικη΄ δηµοκρατι΄α και στη στη΄ριξη µιας αειφο΄ρου οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, η οποι΄α να
βελτιω΄νει το επι΄πεδο διαβι΄ωσης του πληθυσµου΄·
9.
ζητει΄ απο΄ ο΄λα τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα να αναδεχθου΄ν την «ανοιχτη΄ προ΄σκληση» προς τον κ. Oswaldo Payá
Sardiñas, κα΄τοχο του Βραβει΄ου Ζαχα΄ρωφ το 2002, η οποι΄α προτα΄θηκε προ΄σφατα απο΄ την Πρωτοβουλι΄α Ζαχα΄ρωφ και υποστηρι΄χθηκε απο΄ την Προεδρι΄α του Κοινοβουλι΄ου, και ζητει΄ απο΄ τις κουβανικε΄ς αρχε΄ς να επιτρε΄ψουν
τη µετα΄βαση΄ του στην Ευρω΄πη·
10. ζητει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να ασκη΄σουν σαφη΄ πι΄εση στις κουβανικε΄ς αρχε΄ς προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η
προα΄σπιση της δηµοκρατι΄ας και του σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και να γι΄νει δεκτο΄ς ο κ. Oswaldo
΄ τατο επι΄πεδο µε την ευκαιρι΄α του ταξιδιου΄ του στην Ευρω΄πη·
Payá Sardiñas στο ανω
11. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για την ΄εγκριση, στις 15 Απριλι΄ου 2004, του ψηφι΄σµατος της Επιτροπη΄ς
Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των του ΟΗΕ, στο οποι΄ο αποδοκιµα΄ζονται οι βαριε΄ς καταδικαστικε΄ς ποινε΄ς εις βα΄ρος αντιφρονου΄ντων το περασµε΄νο ΄ετος·
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυ12. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ Εξωτερικω
΄ ς και απο΄ την Αντιπροσωπει΄α για τις σχε΄σεις µε τις χω
΄ ρες της Κεντρικη΄ς Αµερικη΄ς και το
ντικη΄ς Πολιτικη΄ς, καθω
Μεξικο΄, να εξετα΄σουν επιτακτικα΄ το ζη΄τηµα των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στην Κου΄βα και να παρακολουθου΄ν µε
ιδιαι΄τερη προσοχη΄ την κατα΄σταση αυτη΄ η΄δη απο΄ τις πρω΄τες συνεδρια΄σεις τους µετα΄ τις ευρωεκλογε΄ς του Ιουνι΄ου
2004·
13. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, στην
΄ ς και στον
Κυβε΄ρνηση και την Εθνοσυνε΄λευση της Λαϊκη΄ς Εξουσι΄ας της ∆ηµοκρατι΄ας της Κου΄βας, καθω
κ. Oswaldo Payá Sardiñas, κα΄τοχο του βραβει΄ου Ζαχα΄ρωφ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου.

P5_TA(2004)0380

΄ ν προϊο΄ντων για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ νες
Παραγωγη΄ αθλητικω
΄ ν δικαιωµα΄των των εργαζοΨη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σεβασµο΄ των βασικω
΄ ν ειδω
΄ ν για τους Ολυµπιακου΄ς Αγω
΄ νες
µε΄νων στην παραγωγη΄ αθλητικω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν Αρχω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των στην Εργασι΄α της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νω) ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιακη΄ρυξη των Θεµελιωδω
σης Εργασι΄ας, η οποι΄α εγκρι΄θηκε απο΄ τη ∆ιεθνη΄ ∆ια΄σκεψη Εργασι΄ας κατα΄ την 86η συ΄νοδο΄ της στις 18 Ιουνι΄ου 1998,
) ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιακη΄ρυξη των Αρχω΄ν της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης Εργασι΄ας σχετικα΄ µε τις πολυεθνικε΄ς
επιχειρη΄σεις και την κοινωνικη΄ πολιτικη΄,
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) ΄εχοντας υπο΄ψη τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της ΕΕ για τις πολυεθνικε΄ς επιχειρη΄σεις,
) ΄εχοντας υπο΄ψη τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικε΄ς επιχειρη΄σεις,
΄ ν επιχειρη΄σεων και α΄λλων
) ΄εχοντας υπο΄ψη τα προ΄τυπα των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τις ευθυ΄νες των υπερεθνικω
΄ µατα,
επιχειρη΄σεων ο΄σον αφορα΄ τα ανθρω΄πινα δικαιω
) ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και την
΄ ν κανο΄νων εργασι΄ας και βελτι΄ωση της κοιΟικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ µε τι΄τλο «Προαγωγη΄ βασικω
νωνικη΄ς διαχει΄ρισης στο πλαι΄σιο της παγκοσµιοποι΄ησης» (CΟΜ(2001)416),
΄ θηση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ πλαισι΄ου για την εταιρικη΄
) ΄εχοντας υπο΄ψη το Πρα΄σινο Βιβλι΄ο της Επιτροπη΄ς «Προω
κοινωνικη΄ ευθυ΄νη» (CΟΜ(2001)366) και το απο΄ 30 Μαι΅ου 2002 (1) ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄,
΄ δεις αρχε΄ς της Χα΄ρτας των Ολυµπιακω
΄ ν Αγω΄νων συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο Ολυ) ΄εχοντας υπο΄ψη τις θεµελιω
΄ κει να δηµιουργη΄σει ΄ενα τρο΄πο ζωη΄ς που βασι΄ζεται στην χαρα΄ η οποι΄α προκυ΄πτει απο΄ την
µπισµο΄ς επιδιω
΄ν
προσπα΄θεια, την εκπαιδευτικη΄ αξι΄α του καλου΄ παραδει΄γµατος και το σεβασµο΄ των παγκο΄σµιων θεµελιωδω
΄ ν,
ηθικω΄ν αρχω
) ΄εχοντας υπο΄ψη το Άρθρο 50, παρα΄γραφος 5 του Κανονισµου΄ του,
΄ ντας ο΄τι υπα΄ρχουν στοιχει΄α ο΄τι η παραγωγη΄ αθλητικω
΄ ν ενδυµα΄των και υποδηµα΄των ει΄ναι οργανωµε΄νη
A. εκτιµω
µε΄σω περι΄πλοκου διεθνου΄ς συστη΄µατος υπεργολα΄βων και προµηθευτω΄ν,
Β.

΄ ντας ο΄τι η µη τη΄ρηση των δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων της ∆ΟΕ διαιωνι΄ζει τη φτω΄χεια, εµποδι΄ζει την
εκτιµω
΄ ν και την αποχη΄ απο΄ την εκπαι΄δευση, και συνιστα΄ προσβολη΄ της ανθρω΄ανα΄πτυξη µε την πτω΄ση των αµοιβω
πινης αξιοπρε΄πειας,

Γ.

΄ ντας ο΄τι πολλε΄ς εταιρι΄ες κατασκευη΄ς αθλητικω΄ν ειδω
΄ ν ΄εχουν δεσµευθει΄ να εφαρµο΄σουν εθελοντικου΄ς
εκτιµω
ηθικου΄ς Κω΄δικες ∆εοντολογι΄ας, αλλα΄, γενικα΄, αυτη΄ η ηθικη΄ δε΄σµευση δεν ΄εχει ακο΄µη ενσωµατωθει΄ σε ο΄λες
τις κυ΄ριες επιχειρηµατικε΄ς πρακτικε΄ς και στρατηγικε΄ς επιλογη΄ς προµηθευτω΄ν για τις αλυσι΄δες εφοδιασµου΄
τους σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο,

∆.

΄ ντας ο΄τι κα΄ποιες σηµαντικε΄ς εταιρι΄ες αθλητικω
΄ ν ειδω
΄ ν και κοινωνικα΄ υπευ΄θυνες επενδυτικε΄ς εταιρι΄ες
εκτιµω
΄εχουν δηλω
΄ σει ο΄τι οι ισχυ΄ουσες αδι΄στακτες επιχειρηµατικε΄ς και εργασιακε΄ς πρακτικε΄ς στην παγκο΄σµια αλυσι΄δα εφοδιασµου΄ ει΄ναι µη αειφορικε΄ς και δεν επιτρε΄πουν τον θεµιτο΄ ανταγωνισµο΄,

Ε.

΄ ντας ο΄τι υπα΄ρχει αυξανο΄µενη ανησυχι΄α εκ µε΄ρους των καταναλωτω΄ν για ορισµε΄νες καταχρηστικε΄ς
εκτιµω
συνθη΄κες εργασι΄ας και απασχο΄λησης που κυριαρχου΄ν στην παγκο΄σµια αλυσι΄δα εφοδιασµου΄ ορισµε΄νων επι΄ ν,
χειρη΄σεων αθλητικω΄ν ειδω

΄ ν ειδω΄ν να υιοθετη΄σουν πολιτικε΄ς εφοδιασµου΄ βα΄σει των οποι΄ων θα απαιτου΄ν
1.
καλει΄ τις εταιρι΄ες αθλητικω
΄ ς ανεγνωρισµε΄να εργασιακα΄ προ΄τυπα
απο΄ τους προµηθευτε΄ς και τους υπεργολα΄βους τους να σε΄βονται διεθνω
συµπεριλαµβανοµε΄νων και ο΄λων των προτυ΄πων ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των που ΄εχει αναγνωρι΄σει η ∆ΟΕ ο΄τι αποτε΄ δη δικαιω
΄ µατα στην εργασι΄α καθω
΄ ς και το δικαι΄ωµα σε ηµεροµι΄σθιο διαβι΄ωσης που θα βασι΄ζεται σε
λου΄ν θεµελιω
τακτικη΄ εβδοµα΄δα εργασι΄ας, σε ανθρω΄πινο ωρα΄ριο εργασι΄ας χωρι΄ς υποχρεωτικε΄ς υπερωρι΄ες και σε ασφαλη΄ και
΄ ρο εργασι΄ας απαλλαγµε΄νο απο΄ τις παρενοχλη΄σεις·
υγιη΄ χω
΄ ν Αγω΄νων, να ζητη΄σει απο΄ τους σηµαντικο΄τερους παγκο΄σµιους
2.
καλει΄ την Επιτροπη΄, ενο΄ψει των Ολυµπιακω
΄ ν ΄ενδυσης και αθλητικω
΄ ν υποδηµα΄των )εταιρι΄ες αθλητικω΄ν ειδω
΄ ν,
παρα΄γοντες της βιοµηχανι΄ας αθλητικω΄ν ειδω
την Παγκο΄σµια Οµοσπονδι΄α της βιοµηχανι΄ας αθλητικω΄ν ειδω΄ν, και την ∆ιεθνη΄ Ολυµπιακη΄ Επιτροπη΄) να αρχι΄σουν
διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ την ανευ΄ρεση λυ΄σης για τον κλα΄δο η οποι΄α θα ει΄ναι απο΄λυτα συ΄µφωνη µε τους
κανο΄νες εργασι΄ας της ∆ΟΕ·
3.
καλει΄ κατεπειγο΄ντως την ∆ΟΕ να αναπτυ΄ξει αξιο΄πιστο και ανεξα΄ρτητο συ΄στηµα εποπτει΄ας προκειµε΄νου να
΄ ν σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, το
ελε΄γχει την εφαρµογη΄ των κανο΄νων εργασι΄ας της ∆ΟΕ στη βιοµηχανι΄α αθλητικω΄ν ειδω
οποι΄ο θα βασι΄ζεται στο ανωτε΄ρω συ΄στηµα εποπτει΄ας·
΄ ν να λα΄βουν κατεπει΄γοντα µε΄τρα ω΄στε να εξασφαλι΄σουν ειδικο΄τερα ο΄τι
4.
καλει΄ τις εταιρι΄ες αθλητικω΄ν ειδω
γι΄νεται σεβαστο΄ το δικαι΄ωµα των εργαζοµε΄νων να σχηµατι΄ζουν και να προσχωρου΄ν σε συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις
΄ ν·
στα πλαι΄σια των αντι΄στοιχων αλυσι΄δων προµηθειω
(1) ΕΕ C 187 E της 7.8.2003, σ. 180.

30.4.2004

30.4.2004
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5.
καλει΄ τους προµηθευτε΄ς και τους κατασκευαστε΄ς αθλητικω΄ν ειδω΄ν ΄ενδυσης και υποδηµα΄των να υιοθετη΄σουν
εργασιακε΄ς πρακτικε΄ς που προβλε΄πουν συνθη΄κες εργασι΄ας συ΄µφωνες µε τους διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας και την
εθνικη΄ εργατικη΄ νοµοθεσι΄α·
6.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνεργαστει΄ µε την ∆ΟΕ προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σουν ο΄τι η ∆ιεθνη΄ς Ολυµπιακη΄
΄ ν δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων στις θεµελιω
΄ δεις
Επιτροπη΄ θα συµπεριλα΄βει το σεβασµο΄ των διεθνω΄ς αποδεκτω
΄ ν Αγω΄νων και στον Κω΄δικα ∆εοντολογι΄ας, και να επιµει΄νουν ω΄στε να
αρχε΄ς της, στη Χα΄ρτα των Ολυµπιακω
΄ ρησης α΄δειας,
απαιτη΄σει η ∆ιεθνη΄ς Ολυµπιακη΄ Επιτροπη΄, ως συµβατικη΄ προϋπο΄θεση για τις συµφωνι΄ες παραχω
χορηγι΄ας και εµπορι΄ας, οι εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς και οι συνθη΄κες εργασι΄ας κατα΄ την κατασκευη΄ προϊο΄ντων µε το
΄ ς ανεγνωρισµε΄να εργασιακα΄ προ΄τυπα,
ση΄µα της ∆ιεθνου΄ς Ολυµπιακη΄ς Επιτροπη΄ς να ει΄ναι συ΄µφωνες µε διεθνω
΄ µατα που αναγνωρι΄ζονται απο΄ την ∆ΟΕ ο΄τι
συµπεριλαµβανοµε΄νων και ο΄λων των προτυ΄πων για ανθρω΄πινα δικαιω
΄ δη δικαιω
΄ µατα·
αποτελου΄ν θεµελιω
΄ ν Αθλητικω΄ν Ειδω
΄ ν να αναλα΄βει τη δε΄σµευση
7.
καλει΄ κατεπειγο΄ντως την Παγκο΄σµια Οµοσπονδι΄α Βιοµηχανιω
΄ σει δηµοσι΄ως ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο οι βιοµηχανι΄ες αθλητικω΄ν ειδω
΄ ν ΄ενδυσης και υποδηµα΄των να προωθη΄να δηλω
σουν συγκεκριµε΄να και αναγνωρι΄σιµα µε΄τρα για λυ΄ση στον τοµε΄α που θα αποσκοπει΄ στον πλη΄ρη σεβασµο΄ των
κανο΄νων εργασι΄ας της ∆ΟΕ·
8.

θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να διατεθου΄ν περισσο΄τερα κεφα΄λαια στο διεθνε΄ς προ΄γραµµα της ∆ΟΕ·

΄ ν δικαιωµα΄των στην εργασι΄α απαιτει΄ ο΄χι µο΄νο τη συµµετοχη΄ της ∆ΟΕ,
9.
θεωρει΄ ο΄τι ο σεβασµο΄ς των θεµελιωδω
αλλα΄ επι΄σης οι στρατηγικε΄ς που προωθου΄ν τους βασικου΄ς κανο΄νες εργασι΄ας να υιοθετηθου΄ν απο΄ τον Παγκο΄σµιο
Οργανισµο΄ Εµπορι΄ου·
10. τονι΄ζει επι΄σης τη σηµασι΄α της αυξηµε΄νης συνειδητοποι΄ησης των καταναλωτω΄ν και της ανα΄πτυξης του
κοινωνικου΄ ση΄µατος και του ση΄µατος θεµιτου΄ εµπορι΄ου για τη δηµιουργι΄α κινη΄τρων για τις πολυεθνικε΄ς επιχει΄ ν εργασι΄ας·
ρη΄σεις µε στο΄χο τη βελτι΄ωση των συνθηκω
11. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στις κυβερνη΄σεις των
΄ ν και νε΄ων κρατω΄ν µελω
΄ ν, την Επιτροπη΄, τη ∆ιεθνη΄ Ολυµπιακη΄ Επιτροπη΄, την Παγκο΄σµια Οµοσπονδι΄α
παλαιω
΄ ν και την ∆ιεθνη΄ Οργα΄νωση Εργασι΄ας.
της Βιοµηχανι΄ας Αθλητικω΄ν Ειδω

P5_TA(2004)0381

Νιγηρι΄α
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη Νιγηρι΄α
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του για την κατα΄σταση στη Νιγηρι΄α,
΄ µατα που ΄εχει κυρω
΄ σει η Νιγηρι΄α
# ΄εχοντας υπο΄ψη τις διεθνει΄ς συµβα΄σεις για τα ανθρω΄πινα δικαιω
# ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 50, παρα΄γραφος 5 του Κανονισµου΄ του,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις λι΄αν πολυα΄ριθµες συγκρου΄σεις µεταξυ΄ κοινοτη΄των στη Νιγηρι΄α µε συνε΄πεια χιλια΄δες
θανα΄τους κατα΄ τα τελευται΄α αυτα΄ ΄ετη,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι συγκρου΄σεις αυτε΄ς λαµβα΄νουν ενι΄οτε θρησκευτικο΄ χαρακτη΄ρα,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προ΄σφατη ΄εκρηξη θρησκευτικη΄ς βι΄ας στη νιγηριανη΄ Πολιτει΄α Plateau που ει΄χε ως
΄ ν, τον εκτοπισµο΄ α΄νω των 50 000 ατο΄µων και την κατααποτε΄λεσµα το θα΄νατο 1 500 περι΄που Χριστιανω
΄ ν, ει΄ναι µι΄α απο΄ τις χειρο΄τερες στο πλαι΄σιο της συνεχιζο΄µενης βι΄ας κατα΄ των χριστιαστροφη΄ 173 εκκλησιω
΄ ν κοινοτη΄των σε δια΄φορες Πολιτει΄ες της Νιγηρι΄ας κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη,
νικω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι υψηλο΄ς αριθµο΄ς µισθοφο΄ρων φαι΄νεται ο΄τι ΄εχει στρατολογηθει΄ απο΄ το Νι΄γηρα και το
Τσαντ απο΄ τους ισλαµιστε΄ς εξτρεµιστε΄ς στην Πολιτει΄α Plateau προκειµε΄νου να χρησιµοποιηθου΄ν για επιθε΄σεις
΄ ν πο΄λεων και χωριω΄ν,
κατα΄ χριστιανικω
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Ε.

΄ ν φονταµενταλιστω
΄ ν, ιδιαι΄τερα στις βο΄ρειες Πολιτει΄ες και
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις βι΄αιες ενε΄ργειες ισλαµιστω
ο΄τι χρεια΄σθηκε ΄ενα τα΄γµα 500 στρατιωτω΄ν, υποστηριζο΄µενο απο΄ α΄ρµατα µα΄χης για να καταπνιγει΄ η εξε΄γερση
της µουσουλµανικη΄ς σε΄κτας «οι ακο΄λουθοι του προφη΄τη» που ει΄χε κυριευ΄σει αστυνοµικα΄ τµη΄µατα και σχολει΄α στην Πολιτει΄α Kano,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ το 1999, 12 βο΄ρειες Πολιτει΄ες µε µουσουλµανικη΄ πλειοψηφι΄α προε΄βησαν στην
αυστηρη΄ καθιε΄ρωση του ισλαµικου΄ νο΄µου της Σαρι΄α, γεγονο΄ς το οποι΄ο ακολου΄θησε αυξανο΄µενη ΄ενταση
µεταξυ΄ Μουσουλµα΄νων και Χριστιανω΄ν που ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την εθνοτικη΄ και θρησκευτικη΄ βι΄α, περιλαµβανοµε΄νης της θανα΄τωσης α΄νω των 10 000 ατο΄µων,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Νιγηριανο΄ Συ΄νταγµα που ενεκρι΄θη το 1999 εγγυα΄ται πλη΄ρη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄ενας θρησκευτικο΄ς νο΄µος µπορει΄ να εφαρµοσθει΄ µο΄νο σε εκει΄νους που τον αποδε΄χονται και ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ΄εχει κατ’ επανα΄ληψη καταδικα΄σει την πιθανη΄ χρη΄ση του λιθοβολι΄ ν µε΄χρι θανα΄του απο΄ τα τοπικα΄ δικαστη΄ρια βα΄σει του νο΄µου της Σαρι΄α,
σµου΄ γυναικω
΄ ν δεξαΘ. ΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι η νιγηριανη΄ περιοχη΄ Kano συγκαταλε΄γεται µεταξυ΄ των τελευται΄ων εναποµεινασω
΄ ν του ιου΄ της πολιοµυελι΄τιδας,
µενω
1.
καταδικα΄ζει κα΄θε µορφη΄ θρησκευτικη΄ς µισαλλοδοξι΄ας και βι΄ας και τις πλε΄ον προ΄σφατες δολοφονι΄ες Χρι΄ ν, καθω΄ς και την καταστροφη΄ εκκλησιω
΄ ν στην νιγηριανη΄ Πολιτει΄α του Plateau·
στιανω
2.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Νιγηρι΄ας να λα΄βει α΄µεσα και αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα για την προστασι΄α των πολιτω΄ν της, τον τερµατισµο΄ της βι΄ας, την ενεργη΄ εφαρµογη΄ της προω΄θησης και του σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των και ιδιαι΄τερα της ανεξιθρησκι΄ας και να προωθη΄σει ΄ενα δια΄λογο που θα οδηγη΄σει στη διαρκη΄ ειρη΄νη
και ασφα΄λεια σε ο΄λες τις πολιτει΄ες·
3.
καλει΄ την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση να αρχι΄σει αµε΄σως πολιτικο΄ δια΄λογο µε την κυβε΄ρνηση της Νιγηρι΄ας προκει΄ ν αρχω
΄ ν, και
µε΄νου να ευνοηθει΄ η ανοχη΄ και η ειρη΄νη µεταξυ΄ των κοινοτη΄των, περιλαµβανοµε΄νων των θρησκευτικω
η ασφα΄λεια των ατο΄µων, σε πλαι΄σιο σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, περιλαµβανοµε΄νου του σεβασµου΄
των θρησκευτικω΄ν πιστευ΄ω·
΄ ν εµβολιασµω
΄ ν απο΄ τις αρχε΄ς της περιοχη΄ς
4.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για τη διακοπη΄ των αντιπολιοµυελιτικω
΄ ν ιερωµε΄νων σχετικα΄ µε το εµβο΄του Kano, µετα΄ τις αστη΄ρικτες φη΄µες που διε΄δωσαν ορισµε΄νοι΄ κυ΄κλοι ισλαµιστω
λιο, µε αποτε΄λεσµα να απειλει΄ται η προ΄οδος της εκρι΄ζωσης της πολιοµυελι΄τιδας στην Αφρικη΄·
5.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο ΑΚΕ-ΕΕ, τους
΄ πησης ΑΚΕ-ΕΕ και την κυβε΄ρνηση της Νιγηρι΄ας.
συµπροε΄δρους της Συνε΄λευσης Ίσης Εκπροσω

P5_TA(2004)0382

΄ πη
Γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
΄ πη
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις γυναι΄κες στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
(2003/2128(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
# ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6 και 49 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
# ΄εχοντας υπο΄ψη το Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
΄ ν (CEDAW),
# ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συ΄µβαση σχετικα΄ µε την εξα΄λειψη κα΄θε µορφη΄ς διακρι΄σεων κατα΄ των γυναικω
που ενε΄κρινε η Γενικη΄ Συνε΄λευση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν το 1979,
΄ µατα του Ανθρω΄που (1993), η οποι΄α
# ΄εχοντας υπο΄ψη το ΄εργο της ∆ια΄σκεψης της Βιε΄ννης για τα ∆ικαιω
΄ µατα και καταδι΄κασε την παραβι΄αση των δικαιωµα΄των αυτω΄ν στο ο΄νοµα
επιβεβαι΄ωσε τα ανθρω΄πινα δικαιω
του πολιτισµου΄ η΄ της παρα΄δοσης,
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΄ ν, στις 20 Σεπτεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την προ΄ληψη και την
( ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆η΄λωση των Βρυξελλω
καταπολε΄µηση της σωµατεµπορι΄ας,
( ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς της Θεσσαλονι΄κης της 19ης και 20η΄ς Ιουνι΄ου
2003 και την Κοινη΄ ∆η΄λωση της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς ΕΕ-∆υτικω΄ν Βαλκανι΄ων της 21ης Ιουνι΄ου 2003,
( ΄εχοντας υπο΄ψη τις περιοδικε΄ς εκθε΄σεις της Επιτροπη΄ς κατα΄ το 2003 σχετικα΄ µε την προ΄οδο της Βουλγαρι΄ας,
της Ρουµανι΄ας και της Τουρκι΄ας στην πορει΄α προς την ΄ενταξη,
( ΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 7 Νοεµβρι΄ου 2002 ψη΄φισµα΄ του σχετικα΄ µε την ετη΄σια ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη: πρω΄τη ετη΄σια ΄εκθεση (1),
( ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για
΄ πη: δευ΄τερη ετη΄σια ΄εκθεση (CΟΜ(2003)139),
τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
( ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ΄εκθεση αυτη΄ (2),
( ΄εχοντας υπο΄ψη τις δραστηριο΄τητες και την ΄εκθεση προο΄δου της ειδικη΄ς οµα΄δας για θε΄µατα φυ΄λων που
΄ νου Σταθερο΄τητας για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη (Μα΄ιος 2003),
λειτουργει΄ στο πλαι΄σιο του Συµφω
΄ ν στις βαλκανικε΄ς χω
΄ ρες: συγκριτικε΄ς προοπτικε΄ς,
( ΄εχοντας υπο΄ψη τη µελε΄τη σχετικα΄ µε τη θε΄ση των γυναικω
την οποι΄α πραγµατοποι΄ησε η κ. Marina Blagojevic εξ ονο΄µατος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (Βελιγρα΄δι,
Φεβρουα΄ριος 2003),
( ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0182/2004),
( ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω

΄
Γενικα
΄ ρες της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να ενσωµατω
΄ σουν τη δια΄σταση της
1.
θεωρει΄ ο΄τι οι χω
ισο΄τητας των φυ΄λων στις στρατηγικε΄ς τους για τη σταθεροποι΄ηση, τον εκδηµοκρατισµο΄ και τις διαπραγµατευ΄σεις,
σε ο΄λους τους τοµει΄ς της οικονοµικη΄ς, πολιτικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς, και να εγκρι΄νουν µε΄τρα για την καταπο΄ ν σε ο΄λους τους τοµει΄ς του δηµο΄σιου και του ιδιωτικου΄ βι΄ου·
λε΄µηση των διακρι΄σεων σε βα΄ρος των γυναικω
2.
τονι΄ζει τη σηµασι΄α της νοµοθετικη΄ς κατοχυ΄ρωσης της ισο΄τητας των φυ΄λων και της διασφα΄λισης κατα΄λλη΄ ν και µηχανισµω
΄ ν για την εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας (θεσµικω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν και ανθρω΄πινων πο΄ρων,
λων συνθηκω
΄ ς και γνω΄σεων για την πολιτικη΄ σε θε΄µατα φυ΄λου)·
καθω
3. ΄εχοντας υπο΄ψη τη σηµασι΄α του σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των µειονοτη΄των στην ευαι΄΄ ρες της περιοχη΄ς και τα δυνητικα΄ υποψη΄φια κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ
σθητη αυτη΄ περιοχη΄ των Βαλκανι΄ων, καλει΄ τις χω
΄ σουν τη Συ΄µβαση για την Προστασι΄α των Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των και των Θεµενα υπογρα΄ψουν και να κυρω
΄ ν του 1950, ο΄πως και τη Συ΄µβαση του 1979 των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την εξα΄λειψη κα΄θε
λιωδω΄ν Ελευθεριω
΄ ν (CEDAW)·
µορφη΄ς διακρι΄σεων κατα΄ των γυναικω
4.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι πολλε΄ς ΜΚΟ και διεθνει΄ς οργανω΄σεις αναφε΄ρουν σηµαντικη΄
αυ΄ξηση της σωµατεµπορι΄ας στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη και τονι΄ζει την ανα΄γκη πλη΄ρους υλοποι΄ησης των
΄ ν και ∆ικαιοσυ΄νης των χωρω΄ν της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης,
δεσµευ΄σεων που ανε΄λαβαν οι Υπουργοι΄ Εσωτερικω
οι οποι΄οι συνεδρι΄ασαν στη Σο΄φια το ∆εκε΄µβριο του 2003 στο πλαι΄σιο της τε΄ταρτης περιφερειακη΄ς υπουργικη΄ς
΄ νου Σταθερο΄τητας για τη σωµατεµπορι΄α, να εργαστου΄ν απο΄
συνα΄ντησης της επιχειρησιακη΄ς οµα΄δας του Συµφω
΄ ν µηχανισµω
΄ ν για την προστασι΄α των θυµα΄των σωµατεµπορι΄ας·
κοινου΄ για τη θε΄σπιση και την εφαρµογη΄ ειδικω
5.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η ενδοοικογενειακη΄ βι΄α και η µε υποτιµητικου΄ς ο΄ρους
΄ ρες της Νοτιοανατοαναφορα΄ στις γυναι΄κες στα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης ει΄ναι συχνα΄ φαινο΄µενα σε ο΄λες τις χω
΄ ρες της περιφε΄ρειας αυτη΄ς βρι΄σκονται
λικη΄ς Ευρω΄πης και ο΄τι απο΄ δια΄φορες εθνικε΄ς εκθε΄σεις προκυ΄πτει ο΄τι οι χω
΄ τα στα΄δια της οργα΄νωσης του αγω΄να για την καταπολε΄µηση των διαφο΄ρων µορφω΄ν βι΄ας σε βα΄ρος
ακο΄µη στα πρω
΄ ν (απο΄ τη φραστικη΄ ΄εως τη σωµατικη΄) και των διακρι΄σεων λο΄γω φυ΄λου·
των γυναικω
(1) ΕΕ C 16 E της 22.1.2004, σ. 98.
(2) P5_TA(2003)0523.
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΄ µατα των γυναικω
΄ ν απειλου΄νται σοβαρα΄ και ο΄τι οι
6.
τονι΄ζει ο΄τι τα αναπαραγωγικα΄ και σεξουαλικα΄ δικαιω
ιδιαι΄τερα πιεστικε΄ς συνθη΄κες ζωη΄ς, αποτε΄λεσµα των πολε΄µων και των επω΄δυνων µεταβα΄σεων, η «οικονοµι΄α της
επιβι΄ωσης», που βασι΄ζεται στην εντατικη΄ αξιοποι΄ηση του γυναικει΄ου ανθρω΄πινου δυναµικου΄, η αυ΄ξηση της βι΄ας σε
΄ ν και το γεγονο΄ς ο΄τι σε πολλε΄ς χω
΄ ρες της περιφε΄ρειας τα συστη΄µατα υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης
βα΄ρος των γυναικω
΄εχουν καταρρευ΄σει, ΄εχουν θε΄σει σε σοβαρο΄ κι΄νδυνο την υγει΄α των γυναικω
΄ ν, ιδι΄ως των γυναικω
΄ ν των αγροτικω΄ν
΄ ν και των γυναικω
΄ ν που ανη΄κουν σε µειονο΄τητες· εφιστα΄ την προσοχη΄ στη γενικα΄ κακη΄ κατα΄σταση των
περιοχω
΄ ς µικρο΄τερες επενδυ΄σεις στα συστη΄µατα υγειονοµικη΄ς περι΄θαλδοµω΄ν υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης και στις διαρκω
ψης·
7.
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τη σηµαντικη΄ βελτι΄ωση του προσδο΄κιµου επιβι΄ωσης, αλλα΄ στηλιτευ΄ει το
γεγονο΄ς ο΄τι η Τουρκι΄α, η Βουλγαρι΄α και η Ρουµανι΄α εξακολουθου΄ν να διαθε΄τουν το µικρο΄τερο ποσοστο΄ του
προϋπολογισµου΄ τους (µεταξυ΄ 2,9 % και 5 %) για δαπα΄νες στον τοµε΄α της υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης·
΄ ν της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης, ο΄πως, στην
8.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει τη συµµετοχη΄ των χωρω
περι΄πτωση της προενταξιακη΄ς στρατηγικη΄ς, των υποψηφι΄ων κρατω΄ν, στα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα για την προ΄ ν και ανδρω
΄ ν και ιδιαι΄τερα τα προγρα΄µµατα κοινοτικη΄ς δρα΄σης για:
ω΄θηση της ισο΄τητας γυναικω
α)

΄ ν και ανδρω
΄ ν (2001-2005),
την ισο΄τητα γυναικω

β)

τον αγω΄να κατα΄ των διακρι΄σεων (2001-2006) και

γ)

τα προληπτικα΄ µε΄τρα κατα΄ της βι΄ας προς τα παιδια΄, τους εφη΄βους και τις γυναι΄κες (DAPHNE)·

΄ ρες της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω
΄ πης, το
9.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι, στις περισσο΄τερες χω
΄ ν στην πολιτικη΄ ζωη΄ ει΄ναι ση΄µερα µικρο΄τερο του 20 %, το οποι΄ο, συγκρινο΄µενο
ποσοστο΄ συµµετοχη΄ς των γυναικω
΄ ν απο΄ θε΄σεις
µε α΄λλες περιφε΄ρειες της Ευρω΄πης, αντιπροσωπευ΄ει το υψηλο΄τερο ποσοστο΄ αποκλεισµου΄ των γυναικω
΄ ν αποφα΄σεων· ζητει΄ τη λη΄ψη ειδικω
΄ ν µε΄τρων απο΄ τις κυβερνη΄σεις και τα πολιτικα΄ κο΄µµατα (οργα΄λη΄ψης πολιτικω
΄ ν, ποσοστω΄σεις, νοµοθεσι΄α κ.λπ.) για την επι΄τευξη πιο ισο΄ρροπης εκπροσω
΄ πησης των φυ΄λων
νωση εκστρατειω
στους δηµοκρατικου΄ς θεσµου΄ς·
10. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι η οικονοµικη΄ υ΄φεση στην περιφε΄ρεια ΄εχει µεγαλυ΄τερες
επιπτω΄σεις στις γυναι΄κες παρα΄ στους α΄νδρες και ο΄τι η φτω΄χεια αποτελει΄ σε ο΄λο και µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ «γυναικει΄α
υπο΄θεση»· τονι΄ζει ο΄τι η φτω΄χεια και η ανεργι΄α, σε συνδυασµο΄ µε την παραδοσιακα΄ πατριαρχικη΄ οργα΄νωση της
΄ ν καθω
΄ς
κοινωνι΄ας, αποτελου΄ν τις βαθυ΄τερες αιτι΄ες των υψηλω΄ν ποσοστω΄ν πορνει΄ας και σωµατεµπορι΄ας γυναικω
΄ ν·
και της βι΄ας σε βα΄ρος των γυναικω
΄ πινο δυναµικο΄ (σχετικω
΄ ς µεγα΄λο σε αριθµο΄ λο΄γω του καλου΄, γενικα΄,
11. τονι΄ζει ο΄τι το γυναικει΄ο ανθρω
΄ ν( δεν αξιοποιει΄ται στο βαθµο΄ που θα ΄επρεπε για την οικονοµικη΄, κοινωνικη΄
µορφωτικου΄ επιπε΄δου των γυναικω
΄ ν·
και πολιτισµικη΄ ανα΄πτυξη της περιφε΄ρειας, λο΄γω των διακρι΄σεων και των προκαταλη΄ψεων σε βα΄ρος των γυναικω
12. καλει΄ τις κυβερνη΄σεις της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης, ενο΄ψει του αυξανο΄µενου θρησκευτικου΄ φονταµεντα΄ ν, να εγγυηθου΄ν το σεβασµο΄ των θεµελιωλισµου΄ και της επιστροφη΄ς στην πατριαρχικη΄ οργα΄νωση των κοινωνιω
΄ ν και των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, της ελευθερι΄ας σκε΄ψης, συνει΄δησης και θρησκει΄ας, καθω
΄ς
δω΄ν ελευθεριω
και να διασφαλι΄σουν ο΄τι η παρα΄δοση δεν θα περιορι΄σει την προσωπικη΄ αυτονοµι΄α και δεν θα οδηγη΄σει σε παρα΄ ν και της αρχη΄ς της ισο΄τητας των φυ΄λων·
βι΄αση των δικαιωµα΄των των γυναικω
13. ζητει΄ απο΄ τις χω΄ρες της Νοτιοανατολικη΄ς Ευρω΄πης να διασφαλι΄σουν µε τον καλυ΄τερο και αποτελεσµατικο΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο ο΄τι το διδακτικο΄ υλικο΄, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης και η διαφη΄µιση δεν προα΄γουν το
΄ µατα των γυναικω
΄ ν, αλλα΄ ο΄τι, αντι΄θετα, συµβα΄λλουν στην
µοντε΄λο της πατριαρχικη΄ς κοινωνι΄ας που θι΄γει τα δικαιω
προβολη΄ θετικη΄ς εικο΄νας για τις γυναι΄κες, µε σεβασµο΄ προς την αξιοπρε΄πεια΄ τους αλλα΄ και την αρχη΄ της ισο΄τη΄ ν και γυναικω
΄ ν·
τας µεταξυ΄ ανδρω
14. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι γυναι΄κες µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν σηµαντικο΄τατο ρο΄λο στην προ΄ληψη και
΄ ν οικοδο΄µησης της ειρη΄νης, δηµιουργω΄ντας γε΄φυρες στις
την επι΄λυση συγκρου΄σεων και στο πλαι΄σιο διαδικασιω
΄ ν, ειρηνικη΄ς
συνειδη΄σεις των πολιτω΄ν µε σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α κλι΄µατος συµφιλι΄ωσης, σεβασµου΄ των διαφορω
΄ ρες της περιφε΄ρειας να ενσωµατω΄σουν τη
συνυ΄παρξης των εθνοτη΄των, και ενο΄ς κοινου΄ ορα΄µατος, καλει΄ τις χω
δια΄σταση του φυ΄λου στις διαπραγµατευ΄σεις για την προ΄ληψη και την επι΄λυση των συγκρου΄σεων, στις ειρηνευτικε΄ς δραστηριο΄τητες και στις προσπα΄θειες αποκατα΄στασης και ανασυγκρο΄τησης·
΄ ν και η συνεργασι΄α τους µε αντι΄στοιχα δι΄κτυα
15. ζητει΄ να υποστηριχθου΄ν τα περιφερειακα΄ δι΄κτυα γυναικω
στην ΕΕ·
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΄ ν, που ει΄ναι
16. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την ΄ελλειψη στατιστικω΄ν στοιχει΄ων και αποτελεσµα΄των ερευνω
απαραι΄τητα για τη χα΄ραξη πολιτικη΄ς, την παρακολου΄θηση και την ορθη΄ αξιολο΄γηση της κατα΄στασης των γυναι΄ ν στις εν λο΄γω χω
΄ ρες· προτει΄νει την καθιε΄ρωση µο΄νιµων επαφω
΄ ν µε΄σω των αντιπροσωπειω
΄ ν της Επιτροπη΄ς µε
κω
συναφει΄ς τοπικου΄ς, εθνικου΄ς και διεθνει΄ς φορει΄ς και ΜΚΟ που δραστηριοποιου΄νται στην περιφε΄ρεια, προκειµε΄νου
να συλλεγου΄ν τα απαραι΄τητα στοιχει΄α σχετικα΄ µε τα ζητη΄µατα της ισο΄τητας των φυ΄λων και της κατα΄στασης των
΄ ν·
γυναικω
΄ ς και της επιχειρησιακη΄ς οµα΄δας για
17. αναγνωρι΄ζει και υποστηρι΄ζει το ΄εργο των γυναικει΄ων ΜΚΟ καθω
΄ νου Σταθερο΄τητας για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη, ιδι΄ως στους τοµει΄ς της καταπολε΄θε΄µατα φυ΄λου του Συµφω
΄ ν στη λη΄ψη πολιτικω
΄ ν και οικονοµικω
΄ ν αποφα΄σεων·
µησης της σωµατεµπορι΄ας και της συµµετοχη΄ς των γυναικω
Αλβανι΄α
΄ ρα
18. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι ΄εχει διαπιστωθει΄ εδω΄ και καιρο΄ ο΄τι η Αλβανι΄α αποτελει΄ χω
΄ ν και παιδιω
΄ ν, µε΄σω καλα΄ οργανωµε΄νων εγκληµατικω
΄ ν δικτυ΄ων,
προε΄λευσης και διε΄λευσης διακινου΄µενων γυναικω
΄ ρα· καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Αλβαη δρα΄ση των οποι΄ων διευκολυ΄νεται απο΄ τα υψηλα΄ επι΄πεδα διαφθορα΄ς στη χω
νι΄ας να εντει΄νει τις προσπα΄θειε΄ς της για την αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των της διαφθορα΄ς και της σεξουαλικη΄ς
΄ ν και παιδιω
΄ ν·
εκµετα΄λλευσης γυναικω
19. υπογραµµι΄ζει ο΄τι δεν υπα΄ρχουν αξιο΄πιστα στοιχει΄α σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα της ενδοοικογενειακη΄ς βι΄ας και
΄ ν στην Αλβανι΄α, γεγονο΄ς που οφει΄λεται στη µη κατανο΄ηση του γεγονο΄τος
της σεξουαλικη΄ς παρενο΄χλησης γυναικω
΄ ν συνιστα΄ παραβι΄αση των δικαιωµα΄των τους· καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Αλβανι΄ας
ο΄τι η βι΄α σε βα΄ρος των γυναικω
΄ σει τα σχετικα΄ στοιχει΄α και να προβει΄ σε συστηµατικη΄ ανα΄λυση΄ τους·
να συγκεντρω
΄ ν πρακτικω
΄ ν στη Βο΄ρεια Αλβανι΄α που ΄εχουν ως
20. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την αναβι΄ωση παραδοσιακω
΄ ν ζωη΄ς για τα κορι΄τσια και τις νε΄ες γυναι΄κες·
αποτε΄λεσµα την επιδει΄νωση των συνθηκω
Βουλγαρι΄α
΄ ν και γυναικω
΄ ν και της
21. χαιρετι΄ζει τη συ΄σταση της συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς για τις ΄σες
ι
ευκαιρι΄ες ανδρω
επιτροπη΄ς για την προ΄ληψη των διακρι΄σεων, βα΄σει του νε΄ου νο΄µου για την καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων, αλλα΄
υπενθυµι΄ζει ο΄τι η Βουλγαρι΄α ει΄ναι το µο΄νο υποψη΄φιο προς ΄ενταξη κρα΄τος που δεν διαθε΄τει µηχανισµου΄ς εφαρµογη΄ς στον τοµε΄α της ισο΄τητας των φυ΄λων, προϋπο΄θεση εκ των ων ουκ α΄νευ για τη σωστη΄ µεταφορα΄ του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου·
22. επισηµαι΄νει ο΄τι η Βουλγαρι΄α εµφανι΄ζει το χαµηλο΄τερο ποσοστο΄ απασχο΄λησης σε συ΄γκριση µε τις λοιπε΄ς
΄ ρες (46,1 % για τις γυναι΄κες και 55 % για τους α΄νδρες)· καλει΄ την κυβε΄ρνηση΄ της να θεσπι΄σει
υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ν στις αµοιβε΄ς ανδρω
΄ ν και γυναικω
΄ ν και την αυ΄ξηση της
πολιτικε΄ς και µε΄τρα για την εξα΄λειψη των διαφορω
΄ ν στην αγορα΄ εργασι΄ας καθω
΄ ς και στη λη΄ψη αποφα΄σεων και τη διακυβε΄ρνηση της χω
΄ ρας·
συµµετοχη΄ς των γυναικω
Βοσνι΄α και Ερζεγοβι΄νη
΄ν
23. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την αυ΄ξηση της σωµατεµπορι΄ας και της σεξουαλικη΄ς εκµετα΄λλευσης γυναικω
΄ ν, ιδι΄ως µετα΄ την α΄φιξη ειρηνευτικω
΄ ν δυνα΄µεων στη χω
΄ ρα· καλει΄ τη χω
΄ ρα να διαπραγµατευθει΄ και να
και παιδιω
συνα΄ψει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ µε την Ευρωπο΄λ τις συµφωνι΄ες που ει΄ναι απαραι΄τητες για την αποτελεσµατικη΄
΄ ν αρχω
΄ ν·
συνεργασι΄α των αστυνοµικω
΄ ν και ο΄τι αυτο΄
24. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι αυξα΄νεται η ανοχη΄ της βι΄ας σε βα΄ρος των γυναικω
οφει΄λεται, µεταξυ΄ α΄λλων, σε αρνητικε΄ς παραδο΄σεις και πρακτικε΄ς που πηγα΄ζουν απο΄ την πατριαρχικη΄ οργα΄νωση
της κοινωνι΄ας· χαιρετι΄ζει τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για την ΄εγκριση νοµοθεσι΄ας που θα τιµωρει΄ την
ενδοοικογενειακη΄ βι΄α·
25. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει δρα΄σεις και σχε΄δια για την καταπολε΄µηση των φαινοµε΄νων της σωµατε΄ ν και να επιµει΄νει στη συµµετοχη΄ τοπικω΄ν γυναικει΄ων οργανω΄σεων και
µπορι΄ας και της βι΄ας σε βα΄ρος των γυναικω
πρωτοβουλιω΄ν·
Κροατι΄α
΄ ρας
26. επισηµαι΄νει µε ανησυχι΄α τους αργου΄ς ρυθµου΄ς µε τους οποι΄ους κινου΄νται οι δικαστικε΄ς αρχε΄ς της χω
΄ ν και καλει΄ την κυβε΄ργια τη δι΄ωξη προσω΄πων κατηγορου΄µενων για α΄σκηση βι΄ας κα΄θε ει΄δους σε βα΄ρος γυναικω
νηση της Κροατι΄ας να λα΄βει µε΄τρα για την αντιµετω΄πιση της αναποτελεσµατικο΄τητας της δικαιοσυ΄νης και να
΄ ν·
µεριµνη΄σει για τη δι΄ωξη εγκληµα΄των βι΄ας σε βα΄ρος γυναικω
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΄ ν επιβολη΄ς του νο΄µου για την
27. καλει΄ την Κροατι΄α να ενισχυ΄σει τις προσπα΄θειες ενηµε΄ρωσης των υπηρεσιω
΄ ν σωµατεµπορι΄ας και διακι΄νησης ναρκωτικω
΄ ν ουσιω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η ενηµε΄ρωση εξακολουθει΄
υ΄παρξη συµµοριω
΄ ρα διε΄λευσης και προορισµου΄, συ΄µφωνα µε
να ει΄ναι ανεπαρκη΄ς παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Κροατι΄α ει΄ναι σηµαντικη΄ χω
προ΄σφατα στοιχει΄α·
΄δα
Ελλα
΄ πηση των γυναικω
΄ ν σε αιρετα΄ σω΄µατα, την κυβε΄ρ28. εκφρα΄ζει τον προβληµατισµο΄ του για την υποεκπροσω
νηση, τις συνδικαλιστικε΄ς ενω΄σεις και τα πολιτικα΄ κο΄µµατα· µε τις χαµηλε΄ς επιδο΄σεις της στο θε΄µα αυτο΄ η Ελλα΄δα
΄ πης· παροτρυ΄νει την κυβε΄ρκαταλαµβα΄νει την τελευται΄α θε΄ση µεταξυ΄ των 25 κρατω΄ν µελω΄ν της διευρυµε΄νης Ευρω
νηση, τα πολιτικα΄ κο΄µµατα και τις σχετικε΄ς αρχε΄ς να ενισχυ΄σουν τις προσπα΄θειε΄ς τους για την ισο΄ρροπη εκπρο΄ πηση ανδρω
΄ ν και γυναικω
΄ ν στις διαδικασι΄ες λη΄ψης πολιτικω
΄ ν και οικονοµικω
΄ ν αποφα΄σεων·
σω
ΠΓ∆Μ
΄ νει ο΄τι, πρακτικα΄, δεν υπα΄ρχουν κατα΄λληλοι µηχανισµοι΄ για την πλη΄ρη εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν
29. σηµειω
διατα΄ξεων για την ισο΄τητα των φυ΄λων· η υφιστα΄µενη νοµοθεσι΄α καθαυτη΄ δεν εισα΄γει µεν διακρι΄σεις, αλλα΄ ου΄τε
αντιµετωπι΄ζει τις διακρι΄σεις ως προ΄βληµα, µε αποτε΄λεσµα να µην ει΄ναι δυνατη΄ η α΄µεση και ουσιαστικη΄ προστασι΄α
΄ ν· παρατηρει΄ ο΄τι αυτο΄ οφει΄λεται σε στερεο΄τυπα για το διαφορετικο΄ ρο΄λο των δυ΄ο φυ΄λων µε βαθιε΄ς
των γυναικω
ρι΄ζες στην παρα΄δοση·
30. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η σεξουαλικη΄ κακοποι΄ηση των κοριτσιω΄ν απο΄ µε΄λη της οικογε΄νειας δεν θεωρει΄ται προ΄βληµα στην ΠΓ∆Μ, µολονο΄τι τα στοιχει΄α φορε΄ων κοινωνικη΄ς εργασι΄ας δει΄χνουν ο΄τι αυτο΄
το ει΄δος βι΄ας ει΄ναι ιδιαι΄τερα διαδεδοµε΄νο·
31. τονι΄ζει ο΄τι στη νοµοθεσι΄α της ΠΓ∆Μ δεν γι΄νεται ρητη΄ αναφορα΄ στο ΄εγκληµα της σωµατεµπορι΄ας γυναι΄ ν, κα΄τι που δυσχεραι΄νει σηµαντικα΄ την αποτελεσµατικη΄ δι΄ωξη των εµπλεκο΄µενων προσω΄πων· καλει΄ την κυβε΄ρκω
νηση΄ της να επεξεργαστει΄ νοµοθεσι΄α και προ΄τυπα σε αυτο΄ν τον τοµε΄α·
Ρουµανι΄α
΄ νει µε ανησυχι΄α ο΄τι η Ρουµανι΄α πλη΄ττεται σε µεγα΄λο βαθµο΄ απο΄ το φαινο΄µενο της σωµατεµπορι΄ας,
32. σηµειω
΄ ρα το΄σο προε΄λευσης και διε΄λευσης ο΄σο και προορισµου΄, παρα΄ την ψη΄φιση του νο΄µου του 2001 για την
ως χω
καταπολε΄µηση της σωµατεµπορι΄ας· επισηµαι΄νει ο΄τι το δικαστικο΄ συ΄στηµα στη Ρουµανι΄α αντιµετωπι΄ζει το προ΄βληµα της ΄ελλειψης πο΄ρων και καλει΄ τις αρχε΄ς να οργανω΄σουν, σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ και ΜΚΟ,
περισσο΄τερες ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες που θα εστια΄ζονται κυρι΄ως στην προ΄ληψη και στα πιθανα΄ θυ΄µατα σωµατεµπορι΄ας·
33. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι στη Ρουµανι΄α εξακολουθει΄ να διαπρα΄ττεται µεγα΄λος αριθµο΄ς
΄ ν Ροµ· ζητει΄ να λα΄βουν οι ρουµανικε΄ς αρχε΄ς ο΄λα τα αναγκαι΄α
εγκληµα΄των µε εθνοτικα΄ κι΄νητρα σε βα΄ρος γυναικω
µε΄τρα για την προ΄ληψη αυτω΄ν των εγκληµα΄των και καλει΄ την Επιτροπη΄ να δω΄σει ιδιαι΄τερη ΄εµφαση σε αυτο΄ το
΄ ρησης στην ΕΕ·
ζη΄τηµα στο πλαι΄σιο των διαπραγµατευ΄σεων προσχω
34. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι οι γυναι΄κες εξακολουθου΄ν να υποεκπροσωπου΄νται στην πολιτικη΄
ζωη΄ ενω΄ παρα΄λληλα αποτελου΄ν την πλειονο΄τητα των ανε΄ργων και πλη΄ττονται σε µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ απο΄ τους
α΄νδρες απο΄ τη φτω΄χεια, ιδι΄ως σε µειονο΄τητες ο΄πως οι Ροµ η΄ µεταξυ΄ των ατο΄µων ηλικι΄ας α΄νω των 45 ετω΄ν· καλει΄
τη ρουµανικη΄ κυβε΄ρνηση να αξιοποιη΄σει τις δυνατο΄τητες χρηµατοδο΄τησης που παρε΄χει η ΕΕ για τη µει΄ωση του
΄ ν και την προω΄θηση της γυναικει΄ας απασχο΄λησης·
αριθµου΄ των ανε΄ργων γυναικω
35. επισηµαι΄νει ο΄τι εξακολουθει΄ να υπα΄ρχει σειρα΄ προβληµα΄των που πρε΄πει να αντιµετωπιστου΄ν απο΄ το κρα΄΄ ν µε΄τρων, τα υψηλα΄
τος, ο΄πως η ΄ελλειψη ενηµε΄ρωσης για την αντισυ΄λληψη η΄ η µη διαθεσιµο΄τητα αντισυλληπτικω
΄ ν που ανη΄κουν σε µειονο΄τητες και ο εξαναγκαποσοστα΄ ενδοοικογενειακη΄ς βι΄ας, η δεινη΄ κατα΄σταση των γυναικω
΄ ν σε γα΄µο· καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ρουµανι΄ας να λα΄βει τα αναγκαι΄α µε΄τρα και να
σµο΄ς ανη΄λικων κοριτσιω
επιταχυ΄νει τις διαδικασι΄ες συµµο΄ρφωσης µε την υφιστα΄µενη κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·
΄νιο
Σερβι΄α και Μαυροβου
36. καταδικα΄ζει την κατα΄ρρευση της δι΄κης του αναπληρωτη΄ εισαγγελε΄α του Μαυροβουνι΄ου και τριω΄ν α΄λλων
΄ ν για ανα΄µιξη σε υπο΄θεση σεξουαλικη΄ς δουλει΄ας µετα΄ την παυ΄ση της ποινικη΄ς δι΄ωξη΄ς τους απο΄ την εισαγανδρω
΄ ν και λεπτοµερω
΄ ν αποδεικτικω
΄ ν στοιχει΄ων και την κατα΄θεση του θυ΄µατος·
γελι΄α, παρα΄ την υ΄παρξη προφανω
37. απαιτει΄ τη συµµο΄ρφωση της κυβε΄ρνησης της Σερβι΄ας και του Μαυροβουνι΄ου µε τα ελα΄χιστα προ΄τυπα για
την εξα΄λειψη του εµπορι΄ου λευκη΄ς σαρκο΄ς και την ΄εγκριση µε΄τρων για την αντιµετω΄πιση της εκτεταµε΄νης διαφθορα΄ς·
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΄ ν µετα΄ την
38. ζητει΄ εξηγη΄σεις για το γεγονο΄ς ο΄τι φαι΄νεται να υπα΄ρχει αυ΄ξηση της σωµατεµπορι΄ας γυναικω
΄ ν των διεθνω΄ν δυνα΄µεων αστυνο΄µευα΄φιξη των δυνα΄µεων της KFOR στο Κοσσυφοπε΄διο και για την ανα΄µιξη µελω
σης σε υποθε΄σεις σωµατεµπορι΄ας· ζητει΄ την ποινικη΄ δι΄ωξη και την καταδι΄κη των προσω΄πων που εµπλε΄κονται σε
υποθε΄σεις σωµατεµπορι΄ας·
Τουρκι΄α
39. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για το γεγονο΄ς ο΄τι εξακολουθου΄ν να ει΄ναι συχνα΄ τα φαινο΄µενα ενδοοικογε΄ ν· παροτρυ΄νει την Τουρκι΄α να εξασφαλι΄σει πλη΄ρη νοµοθενειακη΄ς βι΄ας και α΄λλων µορφω΄ν βι΄ας σε βα΄ρος γυναικω
΄ ς και δικαστικη΄ και οικονοµικη΄ αρωγη΄, στα θυ΄µατα και να µεριµνη΄σει για τη δηµιουργι΄α
τικη΄ προστασι΄α, καθω
΄ ν, οι οποι΄ες ση΄µερα ει΄ναι ουσιαστικα΄ ανυ΄παρκτες· καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνεχι΄καταφυγι΄ων και παρο΄µοιων δοµω
σει να παρακολουθει΄ εκ του συ΄νεγγυς τις εξελι΄ξεις σε αυτο΄ τον τοµε΄α·
40. καλει΄ την Τουρκι΄α να θεσπι΄σει την ισο΄τητα των φυ΄λων στο πλαι΄σιο της ΄εκτης δε΄σµης µεταρρυθµι΄σεων του
΄ δικα α΄ρθρο 51 των γενικω
΄ ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρεται σε εγκλη΄µατα που διαπρα΄ττονται υπο΄
ποινικου΄ κω
΄ ς α΄κρας προ΄κλησης και που εφαρµο΄ζεται σε αδικη΄µατα τα οποι΄α παραδοσιακα΄ θεωρου΄νται ο΄τι ει΄ναι
καθεστω
΄ σεις εγκληµα΄των «τιµη΄ς»
εναντι΄ον της αρετη΄ς· ζητει΄ να τερµατισθει΄ η πρακτικη΄ των µειωµε΄νων ποινω΄ν σε περιπτω
΄ ντας ο΄τι τε΄τοια εγκλη΄µατα πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζοµε επιχει΄ρηµα τα η΄θη και την παρα΄δοση (α΄ρθρο 462), εκτιµω
΄ ς και να διαγραφει΄ ο ο΄ρος «παρθενι΄α» απο΄ τις διατα΄ξεις του ποινικου΄
νται ως ανθρωποκτονι΄ες εκ προθε΄σεως, καθω
΄ δικα που αφορου΄ν το ΄εγκληµα του βιασµου΄·
κω
41. θεωρει΄ τον εξαναγκασµο΄ σε γα΄µο, πρακτικη΄ που εξακολουθει΄ να εφαρµο΄ζεται στην Τουρκι΄α, ως παραβι΄αση
΄ ν δικαιωµα΄των και µορφη΄ βι΄ας σε βα΄ρος των γυναικω
΄ ν· καλει΄ την Τουρκι΄α να αγωνιστει΄ για την εξα΄θεµελιωδω
λειψη αυτη΄ς της διαδεδοµε΄νης πρακτικη΄ς·
*
*

*

42. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄, στις
΄ ν, των υποψηφι΄ων χωρω
΄ ν και των χωρω
΄ ν της
κυβερνη΄σεις και στα κοινοβου΄λια των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν µελω
΄ ς και στον ειδικο΄ συντονιστη΄ για το Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας.
∆ΣΣ, καθω

P5_TA(2004)0383

΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οτα΄βας για τις να΄ρκες κατα΄ προ∆ια΄σκεψη για την αναθεω
σωπικου΄
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις προετοιµασι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ενο΄ψει
΄ ρηση της Συνθη΄κης της Οτα΄βας για τις να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄
της δια΄σκεψης για την αναθεω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του, της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1992, σχετικα΄ µε τους τραυµατισµου΄ς και τις
΄ λειες ζωω΄ν που προκαλου΄νται απο΄ να΄ρκες (1), της 29ης Ιουνι΄ου 1995, για τις να΄ρκες ξηρα΄ς και τα
απω
εκτυφλωτικα΄ ο΄πλα λε΄ϊζερ (2) και σχετικα΄ µε τις να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄: ΄ενα θανατηφο΄ρο εµπο΄διο στην
ανα΄πτυξη (3), της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1997, σχετικα΄ µε τη Συ΄µβαση του 1997 για την απαγο΄ρευση και την
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ (4), της 25ης Οκτωβρι΄ου 2000, σχετικα΄ µε τις να΄ρκες κατα΄ προκαταστροφη΄ των ναρκω
΄ ν φορε΄ων για
σωπικου΄ (5), της 6ης Σεπτεµβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε τα µε΄τρα υπε΄ρ της δε΄σµευσης µη κρατικω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ (6) και της 13ης Φεβρουαρι΄ου 2003, σχετικα΄
την ολοκληρωτικη΄ απαγο΄ρευση των ναρκω
µε τα επιβλαβη΄ αποτελε΄σµατα απο΄ µη εκραγε΄ντες εκρηκτικου΄ς µηχανισµου΄ς (να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄ και
βο΄µβες διασπορα΄ς) και ο΄πλα που περιε΄χουν απεµπλουτισµε΄νο ουρα΄νιο (7),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C
C
C
C

21 της 25.1.1993, σ. 161.
183 της 17.7.1995, σ. 44.
183 της 17.7.1995, σ. 47.
14 της 19.1.1998, σ. 201.
197 της 12.7.2001, σ. 193.
72 Ε της 21.3.2002, σ. 352.
43 Ε της 19.2.2004, σ. 361.
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΄ σεις του
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σηµει΄ο 40 του απο΄ 4 ∆εκεµβρι΄ου 2003 ψηφι΄σµατο΄ς του, σχετικα΄ µε τις δηλω
΄ ν στις 12
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για την προετοιµασι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου των Βρυξελλω
και 13 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (1), µε την οποι΄α ζη΄τησε απο΄ το Συµβου΄λιο «να καλε΄σει τα σηµερινα΄ και τα µελλοντικα΄ κρα΄τη µε΄λη να προσχωρη΄σουν στην συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση της χρη΄σης, αποθη΄κευσης, παρα΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ τους το ταχυ΄τερο δυνατο΄,
γωγη΄ς και διακι΄νησης ναρκω
΄ετσι ω
΄ στε η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση να µπορε΄σει να διαδραµατι΄σει πλη΄ρη και ενεργο΄ ρο΄λο στην πρω
΄ τη δια΄σκεψη
επισκο΄πησης της συ΄µβασης το 2004 υποστηρι΄ζοντας την οικουµενικη΄ δια΄δοση, την εδραι΄ωση και την πλη΄ρη
εφαρµογη΄ της»,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο «δρα΄ση
΄ ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωπικου΄: ενι΄σχυση της συνεισφορα΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και προ΄εναντι΄ον των ναρκω
΄ν
ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη δρα΄ση κατα΄ των ναρκω
ξηρα΄ς κατα΄ προσωπικου΄» (COM(2000)111),
΄ ν κατα΄
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συ΄µβαση του 1997 σχετικα΄ µε την απαγο΄ρευση και την καταστροφη΄ των ναρκω
προσωπικου΄ (Συ΄µβαση της Οτα΄βα),
΄ ν,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη στρατηγικη΄ 2002-2004 της ΕΕ για την ανα΄ληψη δρα΄σης εναντι΄ον των ναρκω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,

΄ νοντας την αποφασιστικο΄τητα΄ του να θε΄σει τε΄λος στη δυστυχι΄α και στις απω
΄ λειες ανθρω΄πινων ζωω΄ν
A. επιβεβαιω
που προκαλου΄νται απο΄ τις να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄, οι οποι΄ες σκοτω΄νουν η΄ ακρωτηρια΄ζουν εκατοντα΄δες
ανθρω΄πων κα΄θε εβδοµα΄δα, κυρι΄ως αθω΄ους και ανυπερα΄σπιστους πολι΄τες και ιδι΄ως παιδια΄, παρακωλυ΄ουν την
οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και την ανοικοδο΄µηση, εµποδι΄ζουν τον επαναπατρισµο΄ προσφυ΄γων και εκτοπισθε΄ντων
΄ ρας και, τε΄λος, ΄εχουν α΄λλες σοβαρε΄ς συνε΄πειες χρο΄νια µετα΄ την τοποθε΄τηση΄ τους,
στο εσωτερικο΄ της χω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, µε΄χρι ση΄µερα, η συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση της χρη΄σης, αποθη΄κευσης, παραγω΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και την καταστροφη΄ τους («συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση των
γη΄ς και διακι΄νησης ναρκω
΄ ν») ΄εχει κυρωθει΄ απο΄ η΄ ΄εχουν προσχωρη΄σει σε αυτη΄ν 141 κρα΄τη και ΄εχει υπογραφει΄ απο΄ εννε΄α
ναρκω
επιπλε΄ον κρα΄τη,

Γ.

΄ ρες δεν επιθυµου΄ν να προσχωρη΄σουν στη συ΄µβαση για την απαγο΄θορυβηµε΄νο απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι 44 χω
΄ ν (2),
ρευση των ναρκω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προση΄λωση των κρατω΄ν που ΄εχουν προσχωρη΄σει στη συ΄µβαση για την απαγο΄΄ ν παραµε΄νει ισχυρη΄, µε αποτε΄λεσµα 68 συµµετε΄χοντα κρα΄τη να ΄εχουν καταστρε΄ψει περισρευση των ναρκω
σο΄τερο απο΄ 31,5 εκατοµµυ΄ρια να΄ρκες, ενω΄ α΄λλα 13 προχωρου΄ν στη φα΄ση αυτη΄· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι
ο΄λα τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, για τα οποι΄α ΄εληξαν οι προθεσµι΄ες καταστροφη΄ς των αποθεµα΄των τους, δη΄λω΄ ν στην εκπλη΄ρωση της
σαν επιτυχη΄ ΄εκβαση΄ της και ο΄τι το ποσοστο΄ συµµο΄ρφωσης των συµβαλλοµε΄νων µερω
αρχικη΄ς απαι΄τησης περι΄ διαφα΄νειας στην υποβολη΄ εκθε΄σεων υπερβαι΄νει το 90 %,

Ε.

΄ ρες εξακολουθου΄ν να ΄εχουν περι΄που
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, παρα΄ την προ΄οδο αυτη΄, εκτιµα΄ται ο΄τι 78 χω
200 ΄εως 215 εκατοµµυ΄ρια αποθηκευµε΄νες να΄ρκες και ο΄τι κα΄θε χρο΄νο τα νε΄α θυ΄µατα κυµαι΄νονται απο΄ 15
΄εως 20 χιλια΄δες, ενω΄ σε 82 χω
΄ ρες ανα΄ τον κο΄σµο εξακολουθου΄ν να ει΄ναι διασκορπισµε΄νες να΄ρκες ξηρα΄ς,

΄ ς, τη σηµασι΄α της πρω
΄ της δια΄σκεψης επισκο΄πησης των συµβαλλοµε΄νων στη συ΄µβαση
ΣΤ. αναγνωρι΄ζοντας, συνεπω
΄ ν η οποι΄α θα πραγµατοποιηθει΄ απο΄ τις 29 Νοεµβρι΄ου ΄εως τις 3 ∆εκεµβρι΄ου 2004 στο Ναϊρο΄µπι της
µερω
Κε΄νυας («δια΄σκεψη κορυφη΄ς του Ναϊρο΄µπι για την απαλλαγη΄ του κο΄σµου απο΄ τις να΄ρκες»),
Ζ.

΄ ν ξηρα΄ς τοποθετει΄ται κατα΄ τη δια΄ρκεια ενο΄πλων
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ση΄µερα, η πλειονο΄τητα των ναρκω
συγκρου΄σεων και/η΄ εµφυλι΄ων πολε΄µων και στη χρη΄ση τους επιδι΄δονται το΄σο οι κρατικε΄ς ΄ενοπλες δυνα΄µεις
ο΄σο και µη κρατικοι΄ ΄ενοπλοι σχηµατισµοι΄,

(1) P5_TA(2003)0548.
(2) Αζερµπαϊτζα΄ν, Αι΄γυπτος, Αρµενι΄α, Βιετνα΄µ, Γεωργι΄α, Εσθονι΄α, Ηνωµε΄να Αραβικα΄ Εµιρα΄τα, ΗΠΑ, Ινδι΄α, Ιρα΄ν, Ιρα΄κ, Ισραη΄λ,
Καζακστα΄ν, Κι΄να, Κιργιζιστα΄ν, Βο΄ρεια Κορε΄α, Νο΄τια Κορε΄α, Κου΄βα, Κουβε΄ιτ, Λα΄ος, Λετονι΄α, Λι΄βανος, Λιβυ΄η, Μαρο΄κο,
Μικρονησι΄α, Μογγολι΄α, Μπαχρε΄ιν, Μπουτα΄ν, Μυανµα΄ρ (Μπου΄ρµα), Νεπα΄λ, Οµα΄ν, Ουσµπεκιστα΄ν, Πακιστα΄ν, Παλα΄ου,
Παπου΄α−Νε΄α Γουϊνε΄α, Ρωσι΄α, Σαουδικη΄ Αραβι΄α, Σιγκαπου΄ρη, Σοµαλι΄α, Σρι Λα΄νκα, Συρι΄α, Το΄νγκα, Τουβαλου΄, Φινλανδι΄α.

30.4.2004

30.4.2004

EL
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΄ ξει την ανα΄ληψη δεσµευ΄Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η διεθνη΄ς κοινο΄τητα ΄εχει την ηθικη΄ υποχρε΄ωση να επιδιω
σεων απο΄ ο΄λα τα εµπλεκο΄µενα σε τε΄τοιου ει΄δους συγκρου΄σεις µε΄ρη, κρα΄τη και µη κρατικου΄ς ΄ενοπλους
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄, προκειµε΄νου να επιτυ΄χουν πρα΄γµατι
σχηµατισµου΄ς, να σταµατη΄σουν τη χρη΄ση ναρκω
΄ ς την απαγο΄ρευση των απα΄νθρωπων αυτω΄ν ο΄πλων,
οικουµενικω
Θ. αναγνωρι΄ζοντας τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν οι κυβερνη΄σεις, διεθνει΄ς οργανισµοι΄ και ΜΚΟ, που παρο΄ ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωτρυ΄νουν τους µη κρατικου΄ς ΄ενοπλους σχηµατισµου΄ς να απαγορευ΄σουν τη χρη΄ση ναρκω
πικου΄,
Ι.

΄ ριση της νοµιµο΄τητας των ενο΄πλων µη
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι του΄το δεν συνεπα΄γεται στη΄ριξη η΄ αναγνω
΄ ν σχηµατισµω
΄ ν η΄ των δραστηριοτη΄των τους,
κρατικω

ΙΑ. αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι οι µη κρατικοι΄ ΄ενοπλοι σχηµατισµοι΄ µπορου΄ν να επιδει΄ξουν σεβασµο΄ στους ανθρωπιστικου΄ς κανο΄νες που θε΄σπισε η συ΄µβαση της Οτα΄βας, µε συγκεκριµε΄νους τρο΄πους, ο΄πως διακοπη΄ της χρη΄σης,
΄ σεων στο
παραγωγη΄ς και του εµπορι΄ου ναρκω΄ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωπικου΄, υπογραφη΄ της ανα΄ληψης υποχρεω
πλαι΄σιο της ΄εκκλησης της Γενευ΄ης, ΄εκδοση δηµοσι΄ων διακηρυ΄ξεων και διευκο΄λυνση του καθαρισµου΄ των
΄ ν, της παροχη΄ς βοηθει΄ας στα θυ΄µατα και της
ναρκοπεδι΄ων, της ενηµε΄ρωσης για τους κινδυ΄νους των ναρκω
΄ ν σε τοµει΄ς που βρι΄σκονται υπο΄ τον
ανα΄ληψης ανθρωπιστικη΄ς δρα΄σης για την αποµα΄κρυνση των ναρκω
΄ελεγχο΄ τους,
1.
καλει΄ ο΄λα τα κρα΄τη που δεν ΄εχουν υπογρα΄ψει τη Συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση της χρη΄σης, αποθη΄κευσης,
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και την καταστροφη΄ τους, να την υπογρα΄ψουν χωρι΄ς καθυπαραγωγη΄ς και διακι΄νησης ναρκω
΄ σει, πριν απο΄ την πρω
΄ τη δια΄σκεψη επισκο΄πησης της Συ΄µβασης·
στε΄ρηση και, εν πα΄ση περιπτω
΄ σει τη Συ΄µβαση να προβου΄ν
2.
καλει΄ κατεπειγο΄ντως ο΄λα τα κρα΄τη που ΄εχουν υπογρα΄ψει αλλα΄ δεν ΄εχουν κυρω
αµελλητι΄ στην κυ΄ρωση΄ της·
΄ σει τη Συ΄µβαση η΄ δεν ΄εχουν προσχωρη΄σει σ’ αυτη΄ να παρα΄σχουν, σε
3.
καλει΄ ο΄λα τα κρα΄τη που δεν ΄εχουν κυρω
εθελοντικη΄ βα΄ση, πληροφορι΄ες για να καταστη΄σουν πιο αποτελεσµατικε΄ς τις προσπα΄θειες σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο
΄ ν·
για την αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος των ναρκω
4.
καλει΄ τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες να ανακαλε΄σουν τη δη΄λωση΄ τους µε την οποι΄α ανη΄γγειλαν ο΄τι δεν προτι΄θενται
να προσχωρη΄σουν στη Συ΄µβαση και να αλλα΄ξουν την απο΄φαση΄ τους να διατηρη΄σουν τα 8,8 εκατοµµυ΄ρια των
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ (στις οποι΄ες ΄εχουν ενσωµατωθει΄ µηχανισµοι΄ αυτοκαταστροαποκαλου΄µενων «ε΄ξυπνων» ναρκω
΄ ν» ναρκω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και οχηµα΄των,
φη΄ς) και µο΄νο µετα΄ το 2010 να σταµατη΄σουν τη χρη΄ση «κλασικω
δηλαδη΄ τε΄σσερα χρο΄νια αργο΄τερα σε σχε΄ση µε την προηγου΄µενη ηµεροµηνι΄α στο΄χο·
΄ σει
5.
καλει΄ τα τε΄σσερα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη της διευρυµε΄νης Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης που δεν ΄εχουν ακο΄µη κυρω
η΄ δεν ΄εχουν προσχωρη΄σει στη συ΄µβαση της Οτα΄βας του 1997, να προβου΄ν στις αναγκαι΄ες ενε΄ργειες περι΄ αυτου΄
χωρι΄ς περαιτε΄ρω καθυστε΄ρηση και, πα΄ντως, πριν απο΄ την πρω΄τη δια΄σκεψη επισκο΄πησης της συ΄µβασης·
6.
καλει΄ ο΄λα τα συµβαλλο΄µενα στη Συ΄µβαση µε΄ρη να συµµετα΄σχουν σε υ΄ψιστο δυνατο΄ επι΄πεδο στη δια΄σκεψη
κορυφη΄ς του Ναϊρο΄µπι, ο΄πως ει΄χε ζητηθει΄ στην πε΄µπτη συνεδρι΄αση των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν στην Μπανγκο΄γκ
της Ταϊλα΄νδης, τον Σεπτε΄µβριο του 2003·
΄ σουν την προση΄λωση΄ τους στους ανθρω7.
καλει΄ ο΄λα τα κρα΄τη και τους α΄λλους αρµο΄διους φορει΄ς να ανανεω
΄ τη
πιστικου΄ς στο΄χους της Συ΄µβασης, πριν απο΄ τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς του Ναϊρο΄µπι, να εξασφαλι΄σουν ο΄τι η πρω
δια΄σκεψη επισκο΄πησης θα αποτελε΄σει σηµαντικο΄ οροθε΄σιο για τη ση΄µανση των επιτευγµα΄των και την αξιολο΄γηση
΄ σουν στη δια΄σκεψη κορυφη΄ς την ανεπιφυ΄λακτη αποφασιστικο΄τητα΄
των ΄ετι υφισταµε΄νων προκλη΄σεων και να δηλω
τους να δεσµευθου΄ν για να δω΄σουν τε΄ρµα στη δυστυχι΄α που προξενου΄ν οι να΄ρκες κατα΄ προσωπικου΄·
8.
χαιρετι΄ζει την απο΄ 13 Φεβρουαρι΄ου 2004 δη΄λωση της Προεδρι΄ας, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
ενο΄ψει της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς του 2004 στο Ναϊρο΄µπι για την απαλλαγη΄ του κο΄σµου απο΄ τις να΄ρκες, συ΄µφωνα
΄ τη δια΄σκεψη επισκο΄πησης δεν πρε΄πει απλω
΄ ς να επισηµαι΄νει τα µε΄χρι ση΄µερα επιτευ΄γµατα αλλα΄
µε την οποι΄α «η πρω
΄ νεται και στο µε΄λλον. Η ΕΕ ελπι΄ζει ο΄τι η ∆ια΄σκεψη του Ναϊρο΄µπι του 2004 θα καταλη΄ξει
πρε΄πει να επικεντρω
στην επι΄τευξη συµφωνι΄ας επι΄ σαφου΄ς και πρακτικου΄ σχεδι΄ου δρα΄σης, το οποι΄ο θα περιε΄χει συγκεκριµε΄να βη΄µατα
που ει΄ναι αναγκαι΄α για την επι΄τευξη σηµαντικη΄ς προο΄δου για την περι΄οδο 2004-2009»·
΄ στε να δι΄δεται
9.
πιστευ΄ει ο΄τι η Πρω΄τη δια΄σκεψη επισκο΄πησης του Ναϊρο΄µπι πρε΄πει να οργανωθει΄ κατα΄ τρο΄πο ω
΄εµφαση στην προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄ ΄εως τω΄ρα για την επιδι΄ωξη των τεσσα΄ρων κυρι΄ων στο΄χων της Συ΄µβασης
΄ ν, της συνδροµη΄ς προς τα θυ΄µατα, της καταστροφη΄ς
της Οτα΄βας: του καθαρισµου΄ των ναρκοθετηµε΄νων περιοχω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και της οικουµενικη΄ς εφαρµογη΄ς της Συ΄µβασης·
των αποθεµα΄των ναρκω
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10. καλει΄ τη δια΄σκεψη επισκο΄πησης της συ΄µβασης της Οτα΄βας στο Ναϊρο΄µπι να αναλα΄βει ισχυρη΄ δε΄σµευση
΄ σεων
απευθυ΄νοντας ΄εκκληση προς ο΄λους τους µη κρατικου΄ς σχηµατισµου΄ς να υπογρα΄ψουν την ανα΄ληψη υποχρεω
΄ ν κατα΄ προσωπικου΄ και για την υποστη΄ριξη προγραµµα΄των κατα΄ των ναρκω
΄ν
για πλη΄ρη απαγο΄ρευση των ναρκω
στο πλαι΄σιο της ΄εκκλησης της Γενευ΄ης· ζητει΄ τη χορη΄γηση αυξηµε΄νων πο΄ρων για ανθρωπιστικη΄ δρα΄ση καθαρισµου΄
ναρκοπεδι΄ων, για την ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους απο΄ τις να΄ρκες και την παροχη΄ περι΄θαλψης, αποκατα΄΄ ν σε περιοχε΄ς που βρι΄σκονται υπο΄ κραστασης και κοινωνικη΄ς και οικονοµικη΄ς επανε΄νταξης των θυµα΄των ναρκω
΄ ν·
τικο΄ ΄ελεγχο και σε περιοχε΄ς που βρι΄σκονται υπο΄ τον de facto ΄ελεγχο ΄ενοπλων µη κρατικω΄ν σχηµατισµω
΄ ρησης, θα πρε΄πει επι΄σης να αξιολογηθου΄ν η προ΄οδος και οι προκλη΄11. επιµε΄νει ο΄τι, στο πλαι΄σιο της αναθεω
΄ δη ζητη΄µατα, που ει΄ναι ουσιαστικα΄ για την επι΄τευξη αυτω΄ν των στο΄χων, ο΄πως
σεις που σχετι΄ζονται µε κεφαλαιω
΄ ν, τα µε΄τρα προ΄ληψης και καταστολη΄ς απαγοει΄ναι κυρι΄ως η ενεργοποι΄ηση των πο΄ρων, η ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ς τη δια΄σκεψη επισκο΄ρευµε΄νων δραστηριοτη΄των και τα µε΄τρα διευκο΄λυνσης της συµµο΄ρφωσης· καλει΄ εµφατικω
πησης του Ναϊρο΄µπι να θεσπι΄σει εθνικε΄ς διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς (ο΄πως προβλε΄πει το α΄ρθρο 9), συµπεριλαµβανοµε΄΄ ν κυρω
΄ σεων, για να αποτρε΄ψει κα΄θε απαγορευµε΄νη απο΄ τη Συ΄µβαση δραστηριο΄τητα που
νων και ποινικω
αναλαµβα΄νουν προ΄σωπα η΄ πραγµατοποιει΄ται σε εδα΄φη που τελου΄ν υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α η΄ τον ΄ελεγχο΄ τους·
΄ για την
12. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ΄εχει υποσχεθει΄ τη χορη΄γηση 240 εκατοµµυρι΄ων ευρω
΄ ν επικεντρω
΄ νεται σε πε΄ντε αλληλοενιπερι΄οδο 2002-2009 και ο΄τι η στρατηγικη΄ δρα΄σης της ΕΚ κατα΄ των ναρκω
΄ σες (υποστη΄ριξη του στιγµατισµου΄ της χρη΄σης των ναρκω΄ν κατα΄ προσωπικου΄ και της πλη΄ρους
σχυο΄µενες συνιστω
απαγο΄ρευση΄ς τους, ενηµε΄ρωση για τους κινδυ΄νους απο΄ να΄ρκες, εξουδετε΄ρωση ναρκοπεδι΄ων, παροχη΄ βοη΄θειας στα
΄ ς και ο΄τι αποδι΄δει προτεραιο΄τητα στην παροχη΄ οικονοµικη΄ς βοη΄θειας
θυ΄µατα, καταστροφη΄ αποθεµα΄των), καθω
΄ ρες που προσχωρου΄ν στις αρχε΄ς και στις υποχρεω
΄ σεις που ορι΄ζει η συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση
προς τις χω
των ναρκω΄ν·
13. υπενθυµι΄ζει, ωστο΄σο, ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση µπορει΄ να εξετα΄σει την περι΄πτωση παροχη΄ς οικονοµικη΄ς
΄ ν, εφο΄σον ανακυ΄ψουν
βοη΄θειας και στα κρα΄τη που δεν συµµετε΄χουν στη συ΄µβαση για την απαγο΄ρευση των ναρκω
΄ σεις ανθρωπιστικη΄ς φυ΄σεως· ο΄πως και κατα΄ το παρελθο΄ν, η υποστη΄ριξη αυτη΄ πρε΄πει να συναρεπει΄γουσες περιπτω
΄ ρας να κινηθει΄ προς την κατευ΄θυνση της προτα΄ται µε την αποδεδειγµε΄νη πολιτικη΄ βου΄ληση της δικαιου΄χου χω
΄ ρησης στην εν λο΄γω συ΄µβαση·
σχω
14. καλει΄ το Συµβου΄λιο και τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ να τηρη΄σουν ενιαι΄α στα΄ση κατα΄ τη δια΄ρκεια της δια΄σκεψης
επισκο΄πησης·
15. καλει΄ κατεπειγο΄ντως το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σουν να στηρι΄ζουν τις προσπα΄θειες για τη
΄ ν σχηµατισµω
΄ ν σε απαγο΄ρευση των ναρκω
΄ ν ξηρα΄ς, γεγονο΄ς που σε καµι΄α περι΄πτωση δεν
δε΄σµευση των µη κρατικω
΄ ριση της νοµιµο΄τητας των µη κρατικω
΄ ν σχηµατισµω
΄ ν η΄ των δραστηριοτη΄των
συνεπα΄γεται υποστη΄ριξη η΄ αναγνω
τους·
΄ ν η΄ταν ο καθορισµο΄ς
16. υπενθυµι΄ζει ο΄τι µεγαλο΄πνοη προοπτικη΄ της Συνθη΄κης για την απαγο΄ρευση των ναρκω
στο΄χων για την απαλοιφη΄ των ναρκοπεδι΄ων σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο και ο΄τι οι πρω΄τες προθεσµι΄ες για την απαλοιφη΄
΄ νει µε λυ΄πη ο΄τι ο αργο΄ς ρυθµο΄ς εξουδετε΄ρωσης των ναρκοπεδι΄ων και η εκ
ναρκοπεδι΄ων λη΄γουν το 2009· σηµειω
νε΄ου χρη΄ση ναρκω΄ν ξηρα΄ς σε περιοχε΄ς συγκρου΄σεων σηµαι΄νουν ο΄τι οι στο΄χοι αυτοι΄ δεν προ΄κειται να επιτευχθου΄ν
εκτο΄ς αν επιδειχθει΄ ανανεωµε΄νη πολιτικη΄ βου΄ληση και νε΄οι πο΄ροι γι΄νουν διαθε΄σιµοι· ζητει΄ απο΄ ο΄λα τα εµπλεκο΄΄ ν συµβαλλο΄µενα κρα΄τη να καταρτι΄σουν και να εφαρµο΄σουν στρατηγικα΄ σχε΄δια δρα΄σης
µενα στο ζη΄τηµα των ναρκω
΄ ν που να συνα΄δουν προς τα χρονοδιαγρα΄µµατα που ορι΄ζει η Συ΄µβαση·
για την αντιµετω΄πιση των ναρκω
17. ζητει΄, προκειµε΄νου να παρασχεθει΄ δυνατο΄τητα συνεχου΄ς παρακολου΄θησης των µε΄τρων της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης και να διασφαλισθει΄ ο καθοδηγητικο΄ς ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στις δρα΄σεις αυτε΄ς, στην αντιπροσωπει΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς του Ναϊρο΄µπι για την απαλλαγη΄ του κο΄σµου απο΄ τις
να΄ρκες να περιληφθει΄ και αντιπροσωπει΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
18. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, στο Συµβου΄λιο, στις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν, στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α της Οργα΄νωσης
για την Ασφα΄λεια και τη Συνεργασι΄α στην Ευρω΄πη, στη ∆ιεθνη΄ Επιτροπη΄ του Ερυθρου΄ Σταυρου΄, στη ∆ιεθνη΄
΄ ν Ξηρα΄ς, στη Συνε΄λευση Ίσης Εκπροσω
΄ πησης ΑΚΕ-ΕΕ και στις κυβερΕκστρατει΄α για την Απαγο΄ρευση των Ναρκω
νη΄σεις των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν της Αµερικη΄ς, της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας και της Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Κι΄νας,
΄ ς και στον προεδρευ΄οντα της πρω
΄ της δια΄σκεψης επισκο΄πησης των συµβαλλοµε΄νων στη συ΄µβαση κρατω΄ν.
καθω
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