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Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.45 π.µ., υπό την προεδρία του πρεσβυτέρου µέλους κ. DUKA-ZÓLYOMI. 

1. Το πρεσβύτερο µέλος διαπιστώνει ότι ουδείς πρεσβύτερος επιθυµεί να προεδρεύσει και κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

 Ο πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη ότι η συνεδρίαση αποσκοπεί στη συγκρότηση του προεδρείου της 
αντιπροσωπείας µε την εκλογή του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων. 

 Σηµειώνεται ότι υπάρχουν αναπληρωτές. 

 ∆ιαπιστώνεται απαρτία. 

2. Η Οµάδα EPP-ED προτείνει τον κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟ ως υποψήφιο για την προεδρία. Ο ανωτέρω 
βουλευτής δέχεται τον ορισµό και δηλώνει ότι έχει συµπληρώσει προσηκόντως τη δήλωση των 
οικονοµικών συµφερόντων. 

 Ο κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ εκλέγεται δια βοής. 

 Ο κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ αναλαµβάνει την προεδρία και ευχαριστεί τα µέλη για την εκλογή του. 

3. Η Οµάδα IND/DEM προτείνει τον κ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ως πρώτο αντιπρόεδρο. 
 Ο ανωτέρω βουλευτής δέχεται τον ορισµό και δηλώνει ότι έχει συµπληρώσει προσηκόντως τη 

δήλωση των οικονοµικών συµφερόντων. Ο κ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ εκλέγεται πρώτος αντιπρόεδρος δια 
βοής. 

 Ο πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι οι πολιτικές οµάδες έχουν προτείνει τον κ. Gyula HEGYI (PES) 
ως δεύτερο αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας. Προτάσει του κ. DUKA-ZOLYOMI, η εκλογή 
αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας εν αναµονή της εκλογής του κ. HEGYI 
από την Ολοµέλεια ως µέλους της αντιπροσωπείας. Ο κ. HEGYI συµφωνεί µε τη διαδικασία αυτή. Η 
κ. BEER λαµβάνει τον λόγο και αναφέρει το ενδεχόµενο να υπάρξουν και άλλοι υποψήφιοι για την 
εκλογή αυτή. 

4. Ο πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι πρόκειται να διεξαχθούν τοπικές εκλογές στη ΠΓ∆Μ τον Μάρτιο 
2005 και ότι ο κ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ επιµένει ότι η αντιπροσωπεία του ΕΚ δεν θα πρέπει να 
αναµειχθεί στις εκλογές αυτές. 

 Η αντιπροσωπεία συµφωνεί µε δοκιµαστικό χρονοδιάγραµµα συνεδριάσεων βάσει του οποίου η 
επόµενη συνεδρίασή της θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο στις 15 ∆εκεµβρίου 2004. Πριν από τη 
διεξαγωγή της προπαρασκευαστικής συνεδρίασης της αντιπροσωπείας του ΕΚ θα διεξαχθεί στο 
Στρασβούργο στις 15 ∆εκεµβρίου 2004 συνεδρίαση του Προεδρείου των µικτών κοινοβουλευτικών 
επιτροπών. 

 Ο πρόεδρος ενηµερώνει την αντιπροσωπεία του ΕΚ ότι θα έρθει σε επαφή µε την αντιπροσωπεία της 
ΠΓ∆Μ προκειµένου να καθορισθεί ηµεροµηνία για τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώµα της Μικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία θα 
διεξαχθεί στην ΠΓ∆Μ. 

* 
*     * 

Η συνεδρίαση λήγει στις 10.10 π.µ. 
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 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
 ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA 
 
 DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
 OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 
 PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
 
Anwesend 
 
 
 
Παρόvτες 
 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehisto/J.L. Presidium: (*) 
 
Doyen d'Age: DUKA-ZÓLYOMI 
PAPASTAMKOS (P), KARATZAFEIS (VP)  
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ 
DRCAR MURKO,  KUSSTATSCHER,MATSOUKA, ÖRY,  
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/?vαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
BEER, HAUG, KACIN, MAYER 
 
HEGYI 
 
 

 
Art. 147,7 

 
 

 
Art. 166,3 

 
 

 
Art. 162.6 
Endv. Deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαv επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresiτ/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

 
 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/ 
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/Varapuhemies 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

 
Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
(1)21.9.2004  
(2)  
(3)  
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: 
 
Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
 
Cour des comptes: 
 
C.E.S.: 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Puolueryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
 
MACHMER 
VANDEN BROUCKE 
 

 
Cab. du Président 

 
. 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γεvική ∆ιεύθυvση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção general 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
 
 
 
 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτρoπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretaria de comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
OLSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assist./Βoηθός 
 

d'AGOSTO, TUXEN 

*   (P) =  Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 
(VP) =  Næstform./Vize-Pres./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
(M) =  Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot 
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionario/Virkamies/Tjänsteman 
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