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Plenarineje asamblejoje dalyvavo Europos Komisijos narys Louis Michel, kuris išdeste savo pozicija 
del ES pletros politikos ateities, priimant nuomone del Europos sutarimo. 
 
 

1. EUROPOS TEISE 
 

• Geresnis Bendrijos teises igyvendinimas 
– Pranešejas p. VAN von IERSEL (Darbdaviai – NL) 
 
– Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE 1069/2005 
 
– Dokumento esme 
 

Savo nuomoneje EESRK teigia, kad geresne teisekura, igyvendinimas ir vykdymas yra glaudžiai 
susije – geras istatymas gali buti ivykdomas ir yra vykdomas. Sajungai budingos skirtingos 
Europos šaliu kulturos, kompetencijos ir nevienodas dalyvavimo veiksmingai igyvendinant teises 
aktus lygis.  
 
EESRK išskiria skirtingas veiksmu, kuriu turi imtis valstybes nares ir Komisija, grupes. 
Valstybems narems pirmiausia reikalinga politine valia. Valstybiu administraciju nuostatose turetu 
atsispindeti nuostata, kad jos pacios yra ES dalis ir atitinkamai remia Sajungos sprendimus. Tam 
butina atsisakyti perteklinio ir nepakankamo reglamentavimo ir pagerinti informavimo tvarka. 
EESRK yra už aktyvu Komisijos vaidmeni skatinant pasitikejima tarp vykdymo priežiuros 
instituciju, remiant valdžios instituciju bendradarbiavima, nuolat vertinant ju veikla ir nustatant bei 
skleidžiant geriausia praktika.  
 
EESRK nuomone, butinas kulturos pokytis, t. y. reiketu ne priimti daugiau nauju Europos teises 
aktu, o juos veiksmingai taikyti, siekiant užtikrinti, kad priimti Europos teises aktai ir bendroji 
politika butu veiksmingi.  
 

–Asmuo pasiteirauti  Jean-Pierre Faure 
                    (Tel: 00 32 2 546 96 15 – el. paštas jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 
 

• Geresne teisekura (OMU) 
– Pranešejas p. RETUREAU (Darbuotojai – FR) 
 
– Nuoroda Tiriamoji nuomone – CESE 1068/2005 
 
– Dokumento esme 
 

Geresne teisekura – tai visu pirma pastangos isigilinti i teises normos taikytojo padeti, kas apima ir 
dalyvavimo procedura. Geresne teisekura – tai ir saikingesne teisekura, kadangi tokia teises aktu 
gausa sukuria teisini neaiškuma, del kurio atsiranda prekybos kliutys; tai ir garantija, kad normos 
igyvendinimas bus efektyvus ir paprastas (žr. CESE nuomone 606/2005 fin, pranešejas – p. van 
Iersel). Tuo paciu metu reikia tinkamai atsižvelgti i pilietines visuomenes saugumo sieki, o kartu ir 
i imoniu teisinio tikrumo ir stabilumo poreikius.  
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Kiekvienas Europos Komisijos generalinis direktoratas (GD) turi pasiulyti proporcinga 
supaprastinimo programa, paaiškindamas savo pasiulymu butinuma ir numatoma poveiki teises 
aktu taikytojams ir nurodydamas kiekvienai svarstomu tekstu grupei siulomas priemones ir 
numatomus išteklius, kuriu reikes konkreciai programai igyvendinti.  
 
Radikalus teises aktu, kuriu praktiniai rezultatai skiriasi nuo siekiamu tikslu, keitimas ar ju objekto 
išpletimas nereiškia, kad mažinamas teises aktu leidejo autoritetas, priešingai – tai rodo politine 
ižvalga, kuri gali sustiprinti teises aktu taikytoju pasitikejima ir pagarba teisei. Be to, teises akto 
ivertinimas turi buti suvokiamas tik kaip pliuralizmo ir bendro dalyvavimo siekis, kad jam butu 
suteiktas negincijamas politinis ir praktinis teisetumas.  
 
EESRK mano, kad užduotis padaryti Bendrijos teisyna paprastesniu, darnesniu ir tinkamesniu yra 
visu pirma politinis klausimas, reikalaujantis intensyvaus visu instituciju dalyvavimo ir intensyvios 
organizuotos pilietines visuomenes paramos, jai dalyvaujant šiame procese.  

 
– Asmuo pasiteirauti  Jean-Pierre Faure 
              (Tel: 00 32 2 546 96 15 – el. paštas: jeanpierre.faure@esc.eu.int )  

 
 

• Žalioji knyga – Santuokos nutraukimui taikytina teise 

− Pranešejas Daniel RETUREAU (Darbuotojai – FR) 

 
− Nuoroda COM(2005) 82 final – CESE1064/2005 
 
− Dokumento esme 

 

Kadangi labai skiriasi nacionaline valstybiu nariu teise, reglamentuojanti santuokos nutraukima ir 
gyvenima skyrium (separacija) arba santuokos pripažinimo negaliojancia salygas bei pasekmes, 
Žaliojoje knygoje (teisingai) nesiuloma suderinti materialines teises normas. 
 
Komitetas ir toliau nagrines ši pilieciams ir ju mobilumui svarbu klausima; jis atsižvelgs i 
Komisijos pradeto konsultavimosi rezultatus ir i konkretesnius teises aktu pasiulymus, kurie po to 
gali buti pateikti; gali buti numatyta priimti naujaji reglamenta Briuselis II arba specialu santuokos 
nutraukimo reglamenta.  

 
− Asmuo pasiteirauti  Pierluigi Brombo 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – el.paštas: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 

 
 

2. SOCIALINES IR VISUOMENINES TEISES 
 
• Socialinis dialogas ir pramones permainos 
– Pranešejas p. ZÖHRER (Darbuotojai – AT) 
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–  Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE 1073/2005 
 

– Dokumento esme 
 

Komitetas pritaria pastangoms stiprinti socialini dialoga, visu pirma naujosiose valstybese narese. 
Tai yra pagrindine pramones permainu valdymo priemone, kadangi ja skatinamas naujoviu 
diegimas ir konkurencingumas ir padedama siekti Lisabonos proceso tikslu. Šio permainu proceso 
sekme parodo ne vien imoniu arba sektoriu konkurencingumas, bet ir gebejimas sekmingai 
susidoroti su neigiamais socialiniais padariniais. 
 
Komitetas teikia didele reikšme konkretiems sektoriams skirtoms iniciatyvoms, remia Komisijos 
ketinima skatinti, kad nauji sektoriai pradetu socialini dialoga ir rekomenduoja skirti demesi ne tik 
sunkumu patiriancioms ekonomikos sritims, nes svarbu kuo anksciau reaguoti i permainas ir jas 
aktyviai valdyti. Atsižvelgiant i tai butina stiprinti analitines priemones, kuriomis naudojasi 
socialiniai partneriai.  
 
Komitetas pabrežia Europos imoniu tarybu svarba, susidomejes laukia busimo komunikato del 
bendroviu socialines atsakomybes ir remia Komisijos pasirinkta platu, ivairias sritis apimanti 
požiuri, išdestyta Komisijos neseniai pateiktame komunikate del „Restrukturizavimo ir užimtumo“, 
kuriam jis šiuo metu rengia savo nuomone. 
 

    –    Asmuo pasiteirauti. José Miguel Cólera 
                (Tel: 00 32 2 546 96 29 – el. paštas: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

• Socialine politika /vidaus vandenu transportas 

– Pranešejas p. ETTY (Darbuotojai – NL) 

– Antrasis pranešejas p. SIMONS (Darbdaviai – NL) 

 –    Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE 1073/2005 
 
– Dokumento esme 

 
EESRK aiškiai pritaria Bendrijos socialines politikos, visu pirma visoje Europoje taikomos vidaus 
vandenu transportui, sukurimui. Teises aktai yra labai fragmentiški ir butent dabar juos reiketu 
atitinkamai suderinti ir suvienodinti, kadangi del Europos Sajungos pletros gali kilti dar daugiau 
sunkumu. Šiuo metu pirmiausiai butu galima pradeti svarstyti igulai taikomus ir su darbo bei 
poilsio laiku susijusius norminius aktus bei galimybe pradeti tikra bei aktyvu socialini dialoga. Juo 
labiau, kad tikimasi didesnes konkurencijos ne tik vidaus vandenu transporto sektoriuje, bet ir tarp 
vidaus vandenu transporto ir kitu transporto rušiu. Apibrežiant naujosios socialines politikos, 
taikomos Europos vidaus vandenu transportui, nuostatas, Europos Komisija turetu glaudžiai 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, CRK (Centrine Reino navigacijos komisija), Dunojaus 
komisija ir Tarptautine darbo organizacija. Taciau esant šioms salygoms butina, kad CRK ir 
Dunojaus komisijos valstybes nares išplestu sprendimus priimanciu organu kompetencijos sriti ir 
itrauktu socialines politikos klausimus bei šitaip sustiprintu tu organu igaliojimus. Šio sektoriaus 
dalyviu socialinis dialogas (ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygiu) yra svarbiausia priemone, 
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galinti suvienyti darbdaviu, savarankiškai dirbanciu asmenu ir samdomu darbuotoju nuomones bei 
Europos Sajungos tikslus. Todel EESRK pataria butinai daugiau demesio skirti mokymui ir  
profesiniam rengimui šiame sektoriuje. Galiausiai atkreiptinas demesys i tai, kad del specifiniu šio 
sektoriaus poreikiu reikia atsižvelgti i socialiniu partneriu susitarimus, papildancius Tarybos 
nustatytus minimalius reikalavimus.  
 

–   Asmuo pasiteirauti Siegfried Jantscher 
                      (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – el. paštas: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Pagal darbo sutarti ir savarankiškai dirbanciu asmenu socialine apsauga 
− Pranešejas p. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Darbdaviai – ES) 

 
− Nuoroda COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Dokumento esme 
 

Apskritai, Komitetas pritaria pasiulymui del reglamento su salyga, kad bus atsižvelgta i šiame 
dokumente pateiktas pastabas. Komitetas suvokia, kaip svarbu, siekiant skatinti Europos Sajungos 
pilieciu judejimo laisve, supaprastinti ir patobulinti Reglamentu Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 tekstus. 
Vis delto, jo nuomone, butu dar geriau, jei isigaliotu Reglamentas Nr. 883/2004, kuriuo 
visapusiškai ir radikaliai supaprastinamas socialines apsaugos sistemu derinimas. 
 
Kadangi Komitetas neturejo galimybes pateikti savo nuomones del galutinio Reglamento Nr. 
883/2004 teksto, parengto po ilgai trukusios teises aktu leidybos proceduros, jis mano, kad butina 
kuo skubiau parengti nuomone savo iniciatyva del šio dokumento, kol nepradeta reglamento del 
igyvendinimo tvarkos, kuri Komisija ketina paskelbti, teises aktu leidybos procedura. 
 
Komitetas prašo Komisijos kuo greiciau baigti darbus, susijusius su pasiulymu del reglamento del 
igyvendinimo tvarkos. Jis taip pat ragina Taryba ir Europos Parlamenta sparciai igyvendinti teises 
aktu leidybos procedura, skirta minetam reglamentui priimti, kad nepasikartotu delsimas, kuris 
buvo budingas rengiant Reglamenta Nr. 883/2004, tuo labiau, kad 2006 m. yra paskelbti Europos 
darbuotoju judumo metais. 
 
Kalbant apie ivairias Reglamento Nr. 1408/71 priedu reformas, Komitetas prašo, suderinus su 
visomis valstybemis naremis, kurios dar taiko išimtis, kuo skubiau išbraukti II priedo II skyriuje 
numatyta reforma del specialiu vaiko gimimo ar ivaikinimo pašalpu. 

 
− Asmuo pasiteirauti Alan Hick 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – el. paštas: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 
3. LYCIU LYGYBE IR PRITAIKYMAS 
 
• Moteru skurdas Europoje 
− Pranešeja p. KING (Darbdaviai – UK) 
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− Nuoroda Europos parlamento prašymas – CESE 1074/2005 
 

2005 m. balandžio men. Europos Parlamentas prieme sprendima paprašyti EESRK parengti 
nuomone del „Moteru skurdo Europoje“ greta paties Palamento pranešimo ir Regionu komiteto 
nuomones. 

 
Dokumento esme 
 
• EESRK pritaria 2004 m. kovo 5 d. bendram Komisijos ir Tarybos pranešimui del socialines 

integracijos, taciau mano, kad politikoje yra akivaizdaus aplaidumo, butent del lyciai budingu 
rodikliu identifikavimo ir stebesenos. 

 
• Tiriant su lytimi susijusia skurdo prigimti taip pat bus laikomasi isipareigojimo išnaikinti skurda, 

kuris buvo prisiimtas 1995 m. Kopenhagoje surengtame pasaulio aukšciausio lygio susitikime 
socialines pletros klausimais. 

 
• Nors daugelis valstybiu nariu žymiai sustiprino institucines priemones, skirtas itraukti skurda ir 

socialine integracija i nacionalines politikos formavima, galima padaryti dar daugiau, socialinius 
partnerius ir NVO itraukiant i politikos pletra ir igyvendinima. 

 
• Lisabonos strategijos tikslus del didesnio moteru užimtumo reiketu papildyti strategijomis, 

kuriomis turetu buti siekiama užtikrinti, kad ties skurdo riba gyvenancios moterys ugdytu 
paklausius igudžius, be to, kad pragyvenimas moterims butu užtikrintas visais gyvenimo 
laikotarpiais, butina imtis iniciatyvu ir priemoniu. 

 
• Daug galima pasiekti valstybems narems dalinantis patirtimi tose srityse, kurios daro itaka 

moterims ir skurdui (pensiju mokejimas, socialines apsaugos sistemos, paaugliu neštumas, 
nelegali prekyba moterimis ir t.t.). 

 
• Europos lyciu lygybes institutas, kuris turi buti atidarytas 2007 m., galetu pakeisti šia padeti, jei 

jam skirta atitinkamai biudžeto lešu. 
 

– Asmuo pasiteirauti  Torben Bach Nielsen 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – el. paštas: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Europos lyciu lygybes instituto steigimas 

−  Pranešeja p. Štechová (Darbininkai – CZ) 
 

− Nuoroda COM(2005) 81 final – 2005/001 COD – CESE 1066/2005 
 

− Dokumento esme  
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− EESRK pritaria pasiulymui isteigti Europos lyciu lygybes instituta kuris, jo manymu, bus 
veiksminga ir dideli potenciala turinti priemone, papildanti ES ir valstybiu nariu pastangas skatinant 
lyciu lygybe tiek ES ir valstybiu nariu teisineje sistemoje, tiek praktikoje. 

 
− Institutas neturi pakeisti ar susilpninti dabartiniu Bendrijos lygmeniu veikianciu išbandytu ir 

patikrintu arba šiuo metu kuriamu specializuotu tarnybu. Isteigus Instituta, neturi susilpneti ir lyciu 
lygybes principo taikymas visose Bendrijos strukturose, politikoje bei programose. 
 

− EESRK ypac ragina Europos socialiniu partneriu ir atitinkamu reprezentatyviu NVO atstovams 
valdanciojoje taryboje suteikti tokias pat galias kaip ir kitiems nariams, t. y. suteikti jiems 
balsavimo teise. 
 

− EESRK mano, kad Institutui svarbu skirti pakankamai lešu, kad jis galetu vykdyti savo misija 
kartu su kitomis lyciu lygybes srityje dirbanciomis Bendrijos tarnybomis arba programomis, bet ne 
ju saskaita. 

 
− Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – el. paštas: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 
5. IŠORES BENDRADARBIAVIMAS 

 

• Europos Sajungos pletros politikos „Bendras Europos sutarimas“ 
− Pranešejas p. ZUFIAUR (Darbuotojai – ES) 

 
−  Nuoroda COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Dokumento esme  

 
• EESRK siulo ES pletros politikai suteikti toki pati vaidmeni, kaip ir saugumo politikai.  
• Naujame globalizacijos kontekste Europos socialinio modelio sklaidaturetu tapti pagrindiniu ES 

pletros politikos ramsciu. 
• EESRK mano, kad muitu barjeru besivystanciu šaliu eksportui panaikinimas ir su eksporto 

kainomis susijusiu subsidiju (iskaitant žemes ukio subsidijas) mažin imas galetu padeti mažinti 
skurda. 

• EESRK siulo i ES ir ivairu šaliu bei pasaulio regionu asociacijos susitarimus itraukti socialini 
matmeni. Todel EESRK siulo padoru darba ivardinti kaip 9-aji Tukstantmecio pletros tiksla. 

• Taip pat, EESRK siulo i šia polit ika itraukti priemones, skirtas veiksmingai apsaugoti žmogaus 
teisiu, iskaitant žmogaus teises darbo vietoje, gynejus tuose regionuose, kuriuose vyksta 
bendradarbiavimas. 

• EESRK mano, kad svarbu itraukti aplinkos matmeni, kuris taptu pletros strategiju igyvendinimo 
efektyvumo rodikliu. 

• EESRK laikosi požiurio, kad ES pletros politika turetu prisideti prie migracijos srautu sustyguoto 
integravimo, iskaitant ir teises. 
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• EESRK ragina, kad visos ES politikos atitiktu pletros strategija, o pletros politika kitu politikos 
sriciu atžvilgiu butu specializuota ir nepriklausoma. 

• Remdamasis laiko patikrintu ES ir AKR šaliu santykiu pavyzdžiu, EESRK ragina Europos 
Komisija, Taryba ir Europos Parlamenta paremti EESRK, kad jo vaidmuo, kuri jis vaidina 
santykiuose su kitu regionu, tokiu kaip Lotynu Amerika ir Europos Viduržemio juros valstybes, 
ekonominiais ir socialiniais sluoksniais butu išplestas. 

• EESRK siulo, kad stabiliu ir demokratišku darbo santykiu bei socialinio dialogo skatinimas, taip 
pat imoniu socialines atsakomybes skatinimas butu vieni iš pagrindiniu ES pletros politikos tikslu. 

• EESRK mano, kad Bendrijos pletros politika daugiau demesio turetu skirti šalims su vidutiniu 
pragyvenimo lygiu, kurios susiduria su didelemis vidaus skurdo ir nelygybes problemomis. 

• EESRK siulo, kad G8 valstybiu patvirtintos skolos sumažinimo priemones apimtu visas 
neturtingas valstybes ir butu finansuojamos iš papildomu pajamu šaltiniu. 

• EESRK remia papildomu finansavimo ištekliu pavertima priemone, siekiant igyvendinti pletros 
tikslus ir išsaugoti pasaulio viešasias gerybes. 

• EESRK remia papildomu finansavimo ištekliu pavertima priemone, siekiant igyvendinti pletros 
tikslus ir išsaugoti pasaulio viešasias gerybes. 

 
− Asmuo pasiteirauti  Susanna Baizou  
                    (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – el. paštas: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Patariamuju instituciju ir socialiniu ir profesiniu organizaciju vaidmens 
igyvendinant partnerystes susitarimus Europos kaimynystes politikos 
kontekste 

− Pranešejas p. CASSINA (Darbininkai – IT) 
 

− Nuoroda Informacinis pranešimas – CESE 520/2005 fin  
 
− Dokumento esme 
 

Praejus beveik dešimciai metu po Barselonos konferencijos, taip pat išsipletus ES iki 25 valstybiu 
nariu ir atsiradus perspektyvoms per ateinancius kelerius metus priimti kitas nares, Bendrijos 
valdžios institucijos suformulavo nauja „Europos kaimynystes politika“ (EKP), skirta visoms 
besiribojancioms valstybems, iskaitant Viduržemio juros regiono valstybes, kurias nuo Bendrijos 
teritorijos skiria juros siena. EKP apima daug valstybiu, taciau šiame dokumente bus aptariamos 
tik Viduržemio juros šalys. Iš esmes EKP buvo formuojama taip, kad atitiktu kaimyniniu šaliu ir 
regionu ypatybes, ir del to ji turi atsižvelgti i šiu šaliu ir regionu skirtumus ir skirtingus poreikius 
Viduržemio juros regiono kontekste. Informaciniame pranešime teigiama, kad tai turi buti 
igyvendinta tokiomis priemonemis: 
 
- Remti socialiniu partneriu atstovavimo pletra Viduržemio juros valstybese partnerese; 
- Ivertinti su patariamosiomis institucijomis NVP punktus, kurie gali arba privalo buti 

igyvendinti padedant pilietines visuomenes organizacijoms, ir skatinti tokiu organizaciju 
mobilizacija kiekvienu naudingu lygiu; 

- Vertinti patariamaja funkcija kaip dalyvaujamosios demokratijos ramsti; 
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- Visos vyriausybes turi ivertinti ju kurimo per iniciatyvas, nurodytas 4.3 punkte, galimybes ir 
poreiki ir jausti pareiga informuoti, pasitarti ir itraukti socialinius partnerius, NVO ir kitus 
socialinius ir profesinius subjektus igyvendinant ivairias priemones. 

 
− Asmuo pasiteirauti  Jacques Kemp 
                   (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – el. paštas: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• Šiaures dimensija ir jos veiksmu planas 

–    Pranešejas p. HAMRO-DROTZ (Darbininkai – FI) 
 

−  Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE 1067/2005 
 
−  Dokumento esme   

 
ES laukia EESRK indelio i antraji Šiaures dimensijos veiksmu plana (ŠDVP II), kuris isigaliojo 
2004 m. sausio menesi, ir mano, kad ši nuomone del Šiaures dimensijos yra Komiteto darbo 
tesinys ir ji taps EESRK indeliu i ŠD ministru konferencija, kuri vyks 2005 m. lapkricio menesi.  
 
Nors daugelis PVO atsake, jog turi šiek tiek žiniu apie ŠD ir ŠDVP II, buvo akivaizdu, kad PVO 
realiu žiniu apie ŠDVP turi tik kai kuriais atvejais. 
 
EESRK remia ketinimus susieti Šiaures dimensija, ES ir Rusijos bendradarbiavima ir Keturiu 
bendru erdviu kurimo planus. Todel taip pat reiketu apsvarstyti bendradarbiavimo priemones, pvz., 
jungtine iniciatyvine taryba, atsižvelgiant ir i kitas ES nepriklausancias valstybes, esancias regione. 
 
Savo nuomoneje del ES ir Rusijos santykiu EESRK pabrežia rekomendacijas ES ir Rusijos kelio 
gairiu planuose skirti didesni demesi pilietines visuomenes klausimams ir itraukti pilietines 
visuomenes dalyvius i ES ir Rusijos bendradarbiavima..  
 
Šiuo metu veikiancios Baltijos juros regiono valdžios institucijos, pirmiausia BJVT, turi atlikti 
pagrindini Šiaures dimensijos programos igyvendinimo ateityje vaidmeni.  

 
EESRK dar karta pakartoja 2004 m. pateikta rekomendacija pagerinti viešosios informacijos apie 
ŠD sklaida. 

 

Del partnerystes finansavimo turetu buti sprendžiama kiekvienu atveju atskirai, o pagrindini 
vaidmeni šiuo atžvilgiu turetu atlikti vyriausybes ir tarptautines finansu institucijos.  
 

− Asmuo pasiteirauti Gatis Eglitis 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – el. paštas: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6. SVEIKATA 
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• Nutukimas Europoje – pilietines visuomenes partneriu vaidmuo ir 
atsakomybe 

–   Pranešejas p. SHARMA (Darbdaviai – UK) 
 

− Nuoroda Nuomone savo iniciatyva – CESE  1070/2005 
 
− Dokumento esme  

 
− Per paskutinius 30 metu nutukusiu žmoniu skaicius gresmingai išaugo. 2000 m. Pasaulio 
sveikatos organizacija paskelbe nutukima „didžiausia gresme sveikatai, su kuria susiduria 
Vakarai“. 
 
− EESRK savo pasiulymu prisides prie nutukimo mažinimo Europoje propaguodamas svorio 
tikrinimo kampanija – nutukimo kontrole: bus daugiau informuojama apie sveikos gyvensenos 
nauda ir visu šaliu atsakomybe užkirsti kelia nutukimui.  
 
− EESRK mano, kad butina vadovautis požiuriu „itraukti visus“ i bendros kovos su šia problema 
strategija, kai kiekvienas isipareigoja skirti laiko, lešu ar panašiai prisideti.  
 
− Visu atitinkamu organizaciju – nuo Europos Komisijos iki kiekvienos šeimos nario – gali buti 
prašoma prisijungti prie kampanijos, patikrinti savo veikla ir pagalvoti, kaip ja pakeisti,  kad butu 
išvengta rizikos nutukti.  
 
− Nors ir nelengva, tikslas yra sukurti aplinka, skatinancia sveika, subalansuota mityba ir fizini 
aktyvuma Europos mastu, nieko nekaltinant. 

 
−  Asmuo pasiteirauti Ewa Kaniewska 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – el. paštas: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 

• Paukšciu gripas 
– Pranešejas p. DONNELLY (Ivairus interesai – IE) 

 
– Nuoroda COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
– Dokumento esme 

 
EESRK pritaria šiam pasiulymui, kaip labai reikšmingam atsakui i didejancius paukšciu gripo 
protrukius, kaip i svarbu žingsni kovojant su šiuo virusu ir jo potencialiu neigiamu poveikiu. 
EESRK pripažista žinias, igytas vakcinavimo srityje, ir pritaria butinosios ir prevencines 
vakcinacijos politikos, kaip papildomos paukšciu gripo kontroles priemones, idiegimui. EESRK 
pritaria pasiulymui del privalomojo pranešimo apie paukšciu gripa visuomenes sveikatos 
institucijoms. EESRK pripažista potencialia rizika, kuria ypac salygoja del pletros atsiradusios 
naujos ES sienos. Todel EESRK rekomenduoja, kad Komisija suteiktu pakankamai prieinamu 
ištekliu patikrinimui ir auditui atlikti, igyvendinant atitinkamas direktyvas ir jas perkeliant i 
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nacionaline teise. EESRK suvokia tarptautini paukšciu gripo masta ir kreipiasi i Komisija su 
prašymu siekti lygiavertes paukšciu gripo kontroles visame pasaulyje. 

 
– Asmuo pasiteirauti  Yvette Azzopardi   

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – el. paštas: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORTAS IR KELEIVIU TEISES 
 

• Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydi vykdancio oro vežejo 
tapatybe 

– Pranešejas p. McDONOGH (Darbdaviai – IE) 
 
 –   Nuoroda COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Asmuo pasiteirauti Luis Lobo  

             (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – el. paštas: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Riboto judrumo asmenu teises keliaujant oru 
– Pranešejas p. CABRA DE LUNA (Ivairus interesai – ES) 

 
 –   Nuoroda COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Asmuo pasiteirauti Luis Lobo  

              (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – el. paštas: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

8. ŽEMES UKIS IR ŽUVININKYSTE 
 

• Bendras žaliavinio tabako rinkos organizavimas 

–   Pranešejas p. FAKAS (Ivairus interesai – EL) 
 

–   Nuoroda COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Asmuo pasiteirauti  Eleonora Di Nicolantonio  

               (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – el. paštas: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Žvejybos licencijos. Treciosios šalys  
–   Pranešejas  p. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Ivairus interesai – ES) 

 
–   Nuoroda COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 
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– Asmuo pasiteirauti Yvette Azzopardi  
              (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – el. paštas: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

9. RINKOS 
 

• Viešasis darbu, prekiu ir paslaugu pirkimas 
– Pranešejas p. PETRINGA (Ivairus interesai – IT) 
 
– Nuoroda COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Asmuo pasiteirauti Aleksandra Klenke 
          (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – el. paštas: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
  
 


