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Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΦΙΛ/ELDR Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων και Μεταρρυθµιστών
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ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
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ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
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ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 01/2001: Τιµές 2002 σε ευρώ στα εστιατόρια των Βρυξελλών και του Στρασβούργου.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο IPE 2, 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν στην ολοµέλεια στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2002, η σύνθεση του
Προεδρείου του Κοινοβουλίου έχει ως εξής:

Patrick COX Πρόεδρος

David W. MARTIN Αντιπρόεδρος
Γεώργιος ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος
Charlotte CEDERSCHIÖLD Αντιπρόεδρος
Renzo IMBENI Αντιπρόεδρος
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Αντιπρόεδρος
Guido PODESTÀ Αντιπρόεδρος
Ingo FRIEDRICH Αντιπρόεδρος
Catherine LALUMIÈRE Αντιπρόεδρος
Joan COLOM i NAVAL Αντιπρόεδρος
José PACHECO PEREIRA Αντιπρόεδρος
James L.C. PROVAN Αντιπρόεδρος
Gerhard SCHMID Αντιπρόεδρος
Gérard ONESTA Αντιπρόεδρος
Alonso José PUERTA Αντιπρόεδρος

Mary Elizabeth BANOTTI, Κοσµήτωρ
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Κοσµήτωρ
Jacques F. POOS Κοσµήτωρ
Miet SMET Κοσµήτωρ
Richard A. BALFE Κοσµήτωρ

__________________
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ΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Λήξη της εντολής ισπανίδας βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού τής

κας Carmen FRAGA ESTEVEZ  (PPE-DE/ES)

ως γενικής γραµµατέως θαλάσσιας αλιείας του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Επισιτισµού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
από τις 12 Ιανουαρίου 2002.

____________________



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ10

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι:

ο κ. Richard A. BALFE κατέστη µη εγγεγραµµένο µέλος
ο κ. Freddy BLAK προσχώρησε στην οµάδα ΕΕΑ/ΠρΒΧ
ο κ. Claudio MARTELLI προσχώρησε στην οµάδα ΦΙΛ,

µε ισχύ από 19ης ∆εκεµβρίου 2001.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                             (Κατάσταση στις 24.01.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Fernando Fernández Martín Πρόσβαση των χωρών ΑΚΕ στην Κοινωνία της
Πληροφορίας

P-3393/01

Marianne Eriksson Adapt P-3394/01

Peter Liese Κατάταξη των ενώσεων χρωµίου σύµφωνα µε την οδηγία
περί βιοκτόνων προϊόντων

E-3395/01

Σταύρος Ξαρχάκος "Ανήλικοι" και "ενήλικοι" στην Ε.Ε. E-3396/01

Miquel Mayol i Raynal Γιβραλτάρ E-3397/01

Miquel Mayol i Raynal Γιβραλτάρ E-3398/01

Nelly Maes Η εκµετάλλευση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που
καλύπτει το γονίδιο του καρκίνου του στήθους

E-3399/01

Erik Meijer Πρόσφατη καταστροφή φυσικών δασών στη Βόρεια
Ρωσία εξαιτίας παράνοµης υλοτόµησης και λαθρεµπορίου
ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

E-3400/01

Anneli Hulthén Έρευνα σχετικά µε την παρασκευή φαρµάκων που
προορίζονται για παιδιά

E-3401/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιακοπή λειτουργίας επιδοτηθείσας µονάδας
"Τυποποιητήρια Θήβας"

P-3402/01

Thierry Jean-Pierre Πληροφορίες σχετικά µε την εξωτερική βοήθεια της
Ένωσης

P-3403/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Επίσηµες γλώσσες στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα P-3404/01

Luigi Cocilovo Προκήρυξη του µειοδοτικού διαγωνισµού
D1/ASS/2001/0053

P-3405/01

Hans-Peter Martin Βόµβες διασποράς βοµβιδίων που δεν εξερράγησαν στο
Αφγανιστάν

P-3406/01

Kyösti Virrankoski Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την αποτέφρωση των
απορριµµάτων 2000/76/ΕΚ της 4ης ∆εκεµβρίου 2000

P-3407/01

Glyn Ford Aντισηµιτικές κονκάρδες P-3408/01

Hans-Peter Martin Επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη E-3409/01

Hans-Peter Martin Υπαλληλική µεταρρύθµιση στην ΕΕ E-3410/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Anne Jensen Συµβιβάσιµο υποχρεωτικών ρυθµίσεων συνταξιοδότησης
µε τα άρθρα 39 και 43 της Συνθήκης ΕΚ

E-3411/01

΄Αννα Καραµάνου Η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν - Πρόσφυγες E-3412/01

΄Αννα Καραµάνου Η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν - Πρόσφυγες E-3413/01

΄Αννα Καραµάνου Χρήση βασανιστηρίων και απάνθρωπη µεταχείριση
υπόπτων για τροµοκρατικές ενέργειες στις Η.Π.Α.

E-3414/01

΄Αννα Καραµάνου Χρήση βασανιστηρίων και απάνθρωπη µεταχείριση
υπόπτων για τροµοκρατικές ενέργειες στις Η.Π.Α.

E-3415/01

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης ∆ιαχείριση και καταβολή ενισχύσεων στους παραγωγούς
εσπεριδοειδών στην Ελλάδα

E-3416/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Πωλήσεις κάτω του κόστους E-3417/01

Iωάννης Μαρίνος Σεβασµός της γλωσσικής ποικιλοµορφίας στην Ευρώπη E-3418/01

Σταύρος Ξαρχάκος και
Ιωάννης Μαρίνος

Πολιτιστικοί θησαυροί της κατεχόµενης Κύπρου E-3419/01

Charles Tannock Σύλληψη και βασανισµός µελών της φυλής Bubi στη
Γουϊνέα του Ισηµερινού

E-3420/01

Charles Tannock Εφαρµογή των οδηγιών της Επιτροπής περί διακρίσεων E-3421/01

Gerard Collins Βελγική Προεδρία και ενέργειες για τις µικροµεσαίες
(ΜΜΕπ.) και µικρές επιχειρήσεις

E-3422/01

Glyn Ford Παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου 2002 - Συνεργασία της
Επιτροπής µε τις Ιαπωνικές και τις Κορεατικές αρχές

E-3423/01

Glyn Ford Χρηµατοδότηση από την Επιτροπή E-3424/01

Luis Berenguer Fuster Εγκατάσταση επαναεριοποίησης στο Sagunto (Βαλένθια) E-3425/01

María Sornosa Martínez Λατοµείο γύψου στο Μoραλέτ (Αλικάντε - Ισπανία) E-3426/01

Astrid Lulling Συνεδριάσεις του σώµατος των επιτρόπων E-3427/01

Giacomo Santini Υπερβολικοί έλεγχοι στα βαρέα οχήµατα στην Αυστρία E-3428/01

Armando Cossutta Υπόθεση κτιρίου Berlaymont και δηλώσεις του
Επιτρόπου Kinnock

E-3429/01

Erik Meijer Έξυπνες ετικέτες ("smart tags")  που τοποθετεί
οικειοθελώς η Microsoft σε ιστοθέσεις του διαδικτύου και
παραπέµπουν σε συγκεντρωθείσες και ελεγχόµενες από
την ίδια πληροφορίες,

E-3430/01

Pere Esteve Αφαίρεση άµµου από τις Βαλεαρίδες νήσους P-3431/01

Iωάννης Μαρίνος Σχέσεις Ε.Ε. - Αιθιοπίας E-3432/01



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ14

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Οι διώξεις Χριστιανών στο Σουδάν E-3433/01

Eurig Wyn Η χρησιµοποίηση Κοινοτικών σηµάτων από
κατασκευαστές αναισθητικών όπλων

E-3434/01

Terence Wynn Βρετανικές άδειες οδήγησης παλαιού τύπου E-3435/01

Riitta Myller Κυκλοφοριακή συµφόρηση στο Γιβραλτάρ και ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών

E-3436/01

Paolo Bartolozzi Τελωνειακοί φραγµοί και συναφή προβλήµατα στον
τοµέα της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας

E-3437/01

Alexander de Roo Τήρηση βασικών απαιτήσεων  της οδηγίας σχετικά µε την
συσκευασία

E-3438/01

Frank Vanhecke Κόστος της ανακαίνισης του κτιρίου Berlaymont E-3439/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι"της Γαλικίας και η αγροτική
ανάπτυξη

E-3440/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι"της Γαλικίας και οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης της Γαλικίας στον γεωργικό τοµέα

E-3441/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι" της Γαλικίας και οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης της Γαλικίας στον τοµέα του
περιβάλλοντος

E-3442/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι" της Γαλικίας και οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης της Γαλικίας για τον δασικό τοµέα

E-3443/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι" της Γαλικίας και οι πρωτοβουλίες
Leader+ και Proder

E-3444/01

Camilo Nogueira Román Οι "κοινοτικοί λόφοι"της Γαλικίας και η αποκατάστασή
τους κατόπιν των καταστροφών που προκάλεσε η
λατόµηση οικοδοµικών λίθων

E-3445/01

Marianne Thyssen Επίσηµες γλώσσες στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα P-3446/01

Karla Peijs Επίσηµες γλώσσες στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα P-3447/01

Mark Watts Εξαγωγή ζωντανών ζώων προς τρίτες χώρες E-3448/01

Daniela Raschhofer Ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας στις ΧΚΑΕ και στα
ΜΑΚ

P-3449/01

Gabriele Stauner Πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται µε την υπόθεση
της υπηρεσίας ασφαλείας

P-3450/01



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 15

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theodorus Bouwman Το επαπειλούµενο κλείσιµο του εργοστασίου Wärtsilä
στο Zwolle και υπόνοιες για µυστικές συµφωνίες σχετικά
µε εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης σε περίπτωση
εξαγοράς του εργοστασίου Wärtsilä στην Τεργέστη

P-3451/01

María Rodríguez Ramos Ηλεκτροµαγνητική ρύπανση από τους σταθµούς κινητής
τηλεφωνίας

P-3452/01

Ilda Figueiredo Βιοµηχανία κονσερβών σαρδέλας και ονοµασίες
προέλευσης

P-3453/01

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Επιδοτήσεις για αιγοπρόβατα P-3454/01

Mogens Camre Συνθήκες διαβίωσης των ζητούντων άσυλο στα κράτη
µέλη της Ε.Ε.

E-3455/01

Jannis Sakellariou Το αεροδρόµιο Knock, κοµητεία. Mayo, Ιρλανδία E-3456/01

María Rodríguez Ramos Ηλεκτροµαγνητική µόλυνση από κυψελοειδείς σταθµούς
βάσης κινητής τηλεφωνίας

E-3457/01

Rosa Díez González και Luis
Berenguer Fuster

ΜΜΕ και πιστωτικές κάρτες E-3458/01

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Εφαρµογή τoυ Συµφώνου για την Ανάπτυξη και τη
Σταθερότητα

E-3459/01

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Η νοµιµότητα των διατάξεων που περιλαµβάνονται στην
οδηγία σχετικά µε τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης
της αγοράς

E-3460/01

Rosa Miguélez Ramos Περιορισµοί των βρετανικών τελωνείων στην ελεύθερη
κυκλοφορία εµπορευµάτων

E-3461/01

Cristiana Muscardini Κανόνες για τη θεραπευτική χρήση του υγρού οξυγόνου E-3462/01

Enrico Ferri και Guido Podestà Έλεγχοι για την αεροπορική ασφάλεια: E-3463/01

Mario Borghezio Πώληση της εταιρείας  MAA Assicurazioni (Ιταλία),
παραβίαση της αρχής του ανταγωνισµού

E-3464/01

Amalia Sartori και άλλοι : Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και έκθεση
Decopaint σχετικά µε τη δυνατότητα µείωσης των
εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που
οφείλονται στη χρήση χρωµάτων και βερνικιών

E-3465/01

José Pomés Ruiz Ενηµέρωση του Euronews σχετικά µε την τροµοκρατική
οµάδα ΕΤΑ

P-3466/01

Samuli Pohjamo Η απλοποίηση της εκτέλεσης των κοινοτικών
προγραµµάτων

P-3467/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marialiese Flemming Προδιαγραφές ασφάλειας για πυρηνικούς σταθµούς E-3468/01

Daniela Raschhofer Συζήτηση µε τον Επίτροπο Verheugen στο Στρασβούργο
στις 14 Νοεµβρίου 2001

E-3469/01

Daniela Raschhofer Ενιαίες προδιαγραφές ασφάλειας για πυρηνικούς
σταθµούς

E-3470/01

Cristiana Muscardini Εναλλακτικές µέθοδοι για την εκτίµηση της οξείας
τοξικότητας

E-3471/01

Dorette Corbey και Ria Oomen-
Ruijten

Ερµηνεία της Οδηγίας 98/44 E-3472/01

Gerardo Galeote Quecedo Πληροφορίες που δηµοσιεύθηκαν στο Euronews P-3473/01

Charles Tannock Η εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού σε ό,τι αφορά
συλλογικές πωλήσεις δικαιωµάτων αναµετάδοσης
ποδοσφαιρικών αγώνων

E-3474/01

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Χρήση µηχανισµών ανταλλαγής (swap-mechanisms) από
την προηγούµενη ιταλική κυβέρνηση για τη συγκάλυψη
του πραγµατικού µεγέθους του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος της Ιταλίας

E-3475/01

Charles Tannock ∆ικαιώµατα ασθενών για την απόκτηση ιατρικών
συσκευών σε άλλα κράτη µέλη

P-3476/01

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε τις παραχωρήσεις της  Περιφέρειας
της Βαλλονίας υπέρ της Ryanair

P-3477/01

Michl Ebner NoVA - ειδικός φόρος κατανάλωσης E-3478/01

Michl Ebner Καταπολέµηση διακρίσεων E-3479/01

Michl Ebner ∆ακτυλικά αποτυπώµατα E-3480/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Φορολογική εξοµοίωση χρήσης του διαδικτύου στα
Internet µε µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών

E-3481/01

Charles Tannock ΟΙ Ειδικοί Σύµβουλοι των Επιτρόπων E-3482/01

Christopher Heaton-Harris Βοήθεια στην Αλβανία E-3483/01

Christopher Heaton-Harris Ανάθεση συµβάσεων E-3484/01

Christopher Heaton-Harris Το κτήριο Berlaymont E-3485/01

Christopher Heaton-Harris ΕΤΕ E-3486/01

Christopher Heaton-Harris ΕΤΑ και ΕΤΕ E-3487/01

Christopher Heaton-Harris Περιβάλλον και ΕΤΕ E-3488/01

Glenys Kinnock Τσιγγάνοι και ταξιδιώτες E-3489/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glenys Kinnock "Στόχος Ένα" E-3490/01

Jean Lambert Σήµα ΕΚ και όπλα αναισθητοποίησης E-3491/01

Pere Esteve Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης
∆εκεµβρίου 1990, σχετικά µε την καταλανική γλώσσα

E-3492/01

Pere Esteve Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης
∆εκεµβρίου 1990, σχετικά µε την καταλανική γλώσσα

E-3493/01

Laura González Álvarez Χωµατερή στη Villanueva del Carnero (Λεόν, Ισπανία) E-3494/01

Laura González Álvarez Κατασκευή µαρίνας σκαφών αναψυχής στον κόλπο του
Βίγο (Ισπανία)

E-3495/01

Vincenzo Lavarra και Giovanni
Pittella

Απάτη εις βάρος της Ε.Ε. E-3496/01

Maurizio Turco Συνεργασία της Ε.Ε. µε χώρες µη συνεργαζόµενες µε την
GΑFΙ (Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης για
την ανακύκλωση των κεφαλαίων, η οποία έχει συσταθεί
στο εσωτερικό του ΟΟΣΑ)

E-3497/01

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε την ύπαρξη καρτέλ του κολτάν E-3498/01

Bart Staes Οι συνέπειες της µη σύναψης αλιευτικής συµφωνίας µε το
Μαρόκο

E-3499/01

Erik Meijer Επιµήκυνση της διάρκειας του ταξιδιού και αύξηση του
κόστους για τους επιβάτες των τρένων λόγω της
καθιέρωσης µη ελαστικών εισιτηρίων για τα τρένα
µεγάλης ταχύτητας

E-3500/01

Erik Meijer ∆ιασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας µε κρατικές
επιδοτήσεις και η έλλειψη δυναµικότητας εισαγωγής σε
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης

E-3501/01

Erik Meijer Η µετατόπιση των υποχρεώσεων του Κιότο όσον αφορά
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από τις χώρες
εισαγωγείς προς τις χώρες παραγωγούς

E-3502/01

Camilo Nogueira Román Νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Ισπανική Κυβέρνηση
σχετικά µε τα πανεπιστήµια

E-3503/01

Camilo Nogueira Román ∆ηλώσεις της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό
Επιτρόπου σχετικά µε το ύψος των δηµοσιονοµικών
πόρων της Ένωσης µετά το 2007 και το µέλλον των
διαρθρωτικών ταµείων για τις σηµερινές περιφέρειες του
Στόχου 1

E-3504/01

Camilo Nogueira Román Οι άλλες γλώσσες της Γαλλίας E-3505/01

Niels Busk ∆ασµοί αντιντάµπινγκ επί εµπορικών λιπασµάτων P-3506/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Mogens Camre Επισιτιστική βοήθεια στο Τατζικιστάν P-3507/01

Mario Borghezio Η Ευρώπη απαντά στις αντισηµιτικές επιθέσεις των
παλαιστινίων φονταµενταλιστών

P-3508/01

Chantal Cauquil Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη θανάτωση
δελφινιών στα κοινοτικά ύδατα

P-3509/01

Werner Langen Πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στον τοµέα της
δασικής οικονοµίας της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας

P-3510/01

Esko Seppänen Παγκόσµια τράπεζα σπόρων δηµητριακών P-3511/01

Francesco Fiori Καλλιέργεια καπνού P-3512/01

Joachim Wuermeling Η εισαγωγή του ευρώ και η εξέλιξη των µισθολογικών
εξόδων στις υποψήφιες για ένταξη χώρες

E-3513/01

Christel Fiebiger Προβλήµατα στην εναρµόνιση της έγκρισης
φυτοφαρµάκων αποκλειστικά για ενδεδειγµένες χρήσεις
(ιδίως στις οπωροκηπευτικές καλλιέργειες) εντός της ΕΕ

E-3514/01

Σταύρος Ξαρχάκος και
Ιωάννης Μαρίνος

Αποκλεισµός επισήµων γλωσσών από το πρόγραµµα
"LIFE"

E-3515/01

Χρήστος Φώλιας Κατακερµατισµός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και οι
ευθύνες των χωρών µελών της ΕΕ

E-3516/01

Χρήστος Φώλιας Ιταλικές κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία E-3517/01

Struan Stevenson #Εξαγωγή ζώντων βοοειδών σε τρίτες χώρες E-3518/01

Graham Watson Aθίγγανοι και ταξιδιώτες-Κίνδυνος κοινωνικού
αποκλεισµού στην ΕΕ

E-3519/01

Paulo Casaca Παραγωγή οίνου από ποικιλίες υβρίδια στην Γαλλία E-3520/01

Miquel Mayol i Raynal Ελλάδα E-3521/01

Miquel Mayol i Raynal Ελλάδα E-3522/01

Emma Bonino Η κατάσταση στη Ζιµπάµπουε P-3523/01

Wilhelm Piecyk Συγκοινωνιακή σύνδεση του Καλίνινγκραντ µε την ΕΕ
µετά την προς Ανατολάς διεύρυνση

P-3524/01

Christopher Huhne Έσοδα από την κοπή των νοµισµάτων ευρώ P-3525/01

Christopher Huhne Τρέχουσες και δηµόσιες δαπάνες E-3526/01

Christopher Huhne Κεφαλαιακές και τρέχουσες δαπάνες E-3527/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne ∆απάνες για τις πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηµατοδότησης
και τις συµπράξεις µεταξύ του δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα

E-3528/01

Christopher Huhne Κεφαλαιακές δαπάνες για τις πρωτοβουλίες ιδιωτικής
χρηµατοδότησης και τις συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα

E-3529/01

Paul Rübig Εµπόδια που αντιµετωπίζουν αυστριακοί φορείς παροχής
υπηρεσιών λόγω του προβλεπόµενου ελάχιστου µισθού
στη Γερµανία

E-3530/01

Iωάννης Μαρίνος Στοιχεία για την ανεργία E-3531/01

Χρήστος Φώλιας Καθεστώς πριµοδοτήσεων καπνού για το 2005 E-3532/01

Charles Tannock Το δικαίωµα των ασθενών να αναζητήσουν θεραπεία
(περιλαµβανοµένων των χειρουργικών επεµβάσεων) σε
άλλα κράτη µέλη της ΕΕ

E-3533/01

Lord Inglewood Υπογραφή της Συνθήκης Ευρατόµ E-3534/01

Chris Davies Βόµβες διασποράς στο Κοσσυφοπέδιο και αλλού E-3535/01

Chris Davies Θανάτωση µεταναστευτικών πτηνών στην Κύπρο E-3536/01

Concepció Ferrer Αλιεία αντζούγιας E-3537/01

Concepció Ferrer Συµπληρωµατικότητα των πολιτικών ανάπτυξης της ΕΕ
και των κρατών µελών

E-3538/01

Luis Berenguer Fuster ∆υνατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για το
θεµατικό πάρκο ""Terra Mitica"

E-3539/01

Esko Seppänen Η ασφάλεια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις E-3540/01

Gérard Caudron Εκπαίδευση στις µεγάλες τάξεις του νηπιαγωγείου E-3541/01

Gérard Caudron Εκπαίδευση στις µεγάλες τάξεις του νηπιαγωγείου E-3542/01

Cristiana Muscardini Προστασία της ιδιωτικής ζωής στην αγορά του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

E-3543/01

Cristiana Muscardini Ισλαµικές φονταµενταλιστικές οργανώσεις στη Σοµαλία E-3544/01

Erik Meijer Κωλύµατα στη διασυνοριακή αντιµετώπιση
προγραµµάτων εκτροφής του απειλούµενου µε εξαφάνιση
είδους χάµστερ "korenwolf"

E-3545/01

Erik Meijer Έλεγχος της χρήσης διπλών διχτυών από αλιευτικά πλοία
προκειµένου να αυξηθεί το αλίευµα µέσω του µικρότερου
ανοίγµατος µατιών στα δίχτυα

E-3546/01



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ20

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Αύξηση εγκληµατικών δραστηριοτήτων λόγω της
αυξήσεως του αριθµού αστικού πληθυσµού αγνώστου
ταυτότητας, εθνικότητας, κατοικίας και εισοδήµατος

E-3547/01

Erik Meijer Κωλύµατα στις σιδηροδροµικές διασυνοριακές
συγκοινωνίες λόγω της ιδιαίτερα υψηλής τιµολόγησης για
να καλυφθεί η εισφορά του ολλανδικού κράτους σε
κάτοχο εκµετάλλευσης

E-3548/01

Bart Staes Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας όσον
αφορά τη Νότιο Σερβία

E-3549/01

Camilo Nogueira Román Η συνεχιζόµενη σύγκρουση µεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστίνης

E-3550/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κατάσταση του ευρωπαϊκού ναυπηγικού τοµέα P-3551/01

Brigitte Langenhagen Προδιαγραφές σήµανσης κατά την πώληση ιχθύων,
καρκινοειδών και µαλακίων

E-3552/01

Eurig Wyn Αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας περί υδάτων
κολύµβησης του 1976

E-3553/01

Aντώνιος Τρακατέλλης,
Ιωάννης Μαρίνος και
Χρήστος Φώλιας

Κοινοτικό Ταµείο Καπνού: αδιάθετες πιστώσεις και νέες
καταχρηστικές παρακρατήσεις στις πριµοδοτήσεις του
καπνού

E-3554/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Ατελής συµµόρφωση της Ελλάδας σε απόφαση του ∆ΕΚ
για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα

E-3555/01

Arlette Laguiller Έκρηξη πυροτεχνηµάτων στις 2 Ιουνίου 2000 στο
Lanhelas - Πορτογαλία

P-3556/01

Alexander Radwan Παρακράτηση φόρου σε οικοδοµικές εργασίες P-3557/01

Carlos Candal Υπερχρέωση των νοικοκυριών στα κράτη µέλη P-3558/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Λειτουργία Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) στην Ελλάδα

E-3559/01

Ακυρωθείσα ερώτηση E-3560/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Υπολογισµός του ύψους της ποσότητας κάθε
ελαιοπαραγωγού στην Ελλάδα που θα πάρει προκαταβολή
ενίσχυσης

E-3561/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κατάσταση του ευρωπαϊκού ναυπηγικού τοµέα E-3562/01

Ακυρωθείσα ερώτηση P-3563/01

Jaime Valdivielso de Cué Τροφική ασφάλεια P-3564/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εφαρµογή κοινοτικού καθεστώτος βάµβακος στην
Ελλάδα

E-3565/01

Bob van den Bos Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Μπαγκλαντές E-3566/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Leader+ E-3567/01

Glenys Kinnock Ουγγρική εξέγερση του 1956 E-3568/01

José García-Margallo y Marfil Συνέπειες των επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών και του τουρισµού

E-3569/01

Laura González Álvarez Εργασιακά δικαιώµατα των µονάδων  συνεχούς
παρακολούθησης των Πρώτων Βοηθειών

E-3570/01

Bart Staes Κατασκευή θερµοηλεκτρικών µονάδων µε στροβίλους
τροφοδοτούµενους µε αέριο στην επαρχία του Reggio
Emilia

E-3571/01

Bart Staes Γλωσσικές διακρίσεις κατά τις προσλήψεις εντός της ΕΕ E-3572/01

Bart Staes Πολιτικοί κρατούµενοι στο Ουζµπεκιστάν E-3573/01

Bart Staes Ρύπανση κατ' οίκον E-3574/01

Bart Staes Μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού E-3575/01

Camilo Nogueira Román Εξαγγελία της ισπανικής κυβέρνησης για µείωση κατά
90% των πόρων συγχρηµατοδότησης για την
καταπολέµηση της νόσου των τρελών αγελάδων

E-3576/01

Camilo Nogueira Román Η ενσωµάτωση της Γαλικίας στη σιδηροδροµική γραµµή
του ιβηρικού δικτύου υψηλής ταχύτητας

E-3577/01

Camilo Nogueira Román Η Γαλικία και οι θαλάσσιες λεωφόροι E-3578/01

Camilo Nogueira Román Η παρουσία της Γαλικίας στην ανάπτυξη της µεταφορικής
ικανότητας των αερολιµένων που προβλέπεται στα µέτρα
προτεραιότητας τα οποία περιλαµβάνει η Λευκή Βίβλος
για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών

E-3579/01

Camilo Nogueira Román Η κατάληψη του αλιευτικού της Γαλικίας "Lameiro Uno"
από µαροκινό περιπολικό σκάφος

E-3580/01

Gabriele Stauner Περιπτώσεις ενδεχόµενης απάτης και ευνοιοκρατίας στην
Επιτροπή

P-3581/01

Ulla Sandbæk Μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας (MTBE) E-3582/01

Markus Ferber Tecis-Newsletter E-3583/01

΄Αννα Καραµάνου Κανόνες αµφίεσης για τις γυναίκες εργαζόµενες στην
Τουρκία

E-3584/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

΄Αννα Καραµάνου Κανόνες αµφίεσης για τις γυναίκες εργαζόµενες στην
Τουρκία

E-3585/01

Alexander de Roo Πρόβληµα διοξίνης στο Györ (Ουγγαρία) E-3586/01

Bill Miller Σχήµατα µικροχρηµατοδότησης E-3587/01

Pere Esteve Χορήγηση ενισχύσεων στην Επιτροπή Οικογενειακών
Οργανώσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

E-3588/01

Jaime Valdivielso de Cué Εσωτερική αγορά E-3589/01

Bert Doorn Η υποχρέωση εκ µέρους των Κάτω Χωρών να
εκπονήσουν δελτίο µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
ως συνέπεια της αιτιολογηµένης γνώµης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου εε.

E-3590/01

Ilda Figueiredo Η επιχείρηση Luis Elvas και ο τοµέας
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Πορτογαλία

E-3591/01

Ilda Figueiredo Αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και παραδοσιακά
ελαιόδενδρα

E-3592/01

Ilda Figueiredo Κριτήρια των διαρθρωτικών δράσεων στον τοµέα της
αλιείας

E-3593/01

Dorette Corbey Απειλή για µη διάθεση νέων φαρµάκων στη γαλλική
αγορά

P-3594/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Έλεγχος στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα που
αφορούν την απασχόληση και την ανεργία

P-3595/01

Pietro-Paolo Mennea Περιβαλλοντικό πρόβληµα στην τοποθεσία "Prima Cala"
της πόλης Molfetta

P-3596/01

Ilka Schröder Οι λεγόµενες "επιστολές προς ταραξίες" της αστυνοµίας
σε πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι
επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαµαρτυρίες κατά της
∆ιάσκεψης Κορυφής στο Λάακεν

E-3597/01

Ilka Schröder Οι λεγόµενες "επιστολές προς ταραξίες" της αστυνοµίας
σε πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι
επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαµαρτυρίες κατά της
∆ιάσκεψης Κορυφής στο Λάακεν

E-3598/01

Markus Ferber Μεταφορές ζώων στις διεθνείς αγορές E-3599/01

Markus Ferber Η χρηµατοδότηση από την ΕΕ της βυθοκόρησης στο
βραχίονα του ∆ούναβη Ráckeve-Soroksár στην Ουγγαρία

E-3600/01

Jorge Hernández Mollar Σχέδιο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο
ηλεκτρονικό εµπόριο των ΜΜΕ της Μάλαγας

E-3601/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jorge Hernández Mollar Χρηµατοδότηση εγκαταστάσεων καθαρισµού σε διακόσια
και πλέον χωριά της Ανδαλουσίας

E-3602/01

Jorge Hernández Mollar Σχέδιο για την αξιοποίηση των Ντόλµεν της Estepona
(Ισπανία)

E-3603/01

Salvador Garriga Polledo Ενοποίηση των συστηµάτων εκκαθάρισης E-3604/01

Salvador Garriga Polledo Αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων
ενοικίασης αυτοκινήτων

E-3605/01

Salvador Garriga Polledo Ενηµερωτική εκστρατεία στην ΕΕ κατά της θανατικής
ποινής

E-3606/01

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Το ντάµπινγκ του νορβηγικού σολοµού και της
ιριδίζουσας πέστροφας στην ΕΕ

E-3607/01

Ilda Figueiredo Κοινοτικοί πόροι και προστασία της υγείας των
εργαζοµένων

E-3608/01

Giovanni Fava Νέες κατασκευές σε ζώνη απολύτως µη οικοδοµήσιµη και
ευρωπαϊκοί πόροι στη Σικελία

P-3609/01

Herbert Bösch ∆ιασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (Αυστρία - Ιταλία) E-3610/01

Jannis Sakellariou "Lloyds of London" E-3611/01

΄Αννα Καραµάνου Παράνοµη διακίνηση και εκµετάλλευση παιδιών στην
Αλβανία

E-3612/01

΄Αννα Καραµάνου Παράνοµη διακίνηση και εκµετάλλευση παιδιών στην
Αλβανία

E-3613/01

Elspeth Attwooll Μικροχρηµατοδότηση και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ E-3614/01

Béatrice Patrie Πρόληψη της ΣΕΒ, ειδικά υλικά κινδύνου E-3615/01

Yasmine Boudjenah Εξέταση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα E-3616/01

Mario Borghezio Eυρώ χωρίς Θεό E-3617/01

Dorette Corbey Συγκριτικές τιµές για τα σηµαντικά φάρµακα E-3618/01

Charles Tannock ∆ιαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση E-3619/01

Graham Watson Ατοµικά δικαιώµατα στην ΕΕ E-3620/01

Encarnación Redondo Jiménez,
Carmen Fraga Estevez και José
García-Margallo y Marfil

Προσωρινή αναστολή της εισαγωγής ισπανικής
κληµεντίνης στην ΕΕ

E-3621/01

Gianfranco Dell'Alba Κατάργηση των µεταλλίων για τα 20 χρόνια υπηρεσίας E-3622/01

Proinsias De Rossa Οστεοπόρωση P-3623/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Karin Riis-Jørgensen Ενίσχυση υπέρ της γραµµής πορθµείου Rosyth-Zeebrugge P-3624/01

Christopher Huhne Αποζηµιώσεις για την απαγόρευση του βρετανικού βοείου
κρέατος στη Γαλλία

E-3625/01

Alexander de Roo Απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να µην απαλλάσσει
πλέον από την επιβολή οικολογικού φόρου στο πράσινο
ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται από υδροηλεκτρικούς
σταθµούς

P-3626/01

Sebastiano Musumeci Συµπληρωµατικά µέτρα για την "απόσταξη λόγω κρίσης"
στη Σικελία

P-3627/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Χωροταξικές Μελέτες Κυκλάδων P-3628/01

Salvador Garriga Polledo Κατάλογος απατών και παρατυπιών που διεπράχθησαν
στην Ισπανία στα πλαίσια του ΕΚΤ κατά την περίοδο
1994-1999

P-3629/01

Hans-Peter Martin Ο πρόεδρος της Συνέλευσης P-3630/01

Elly Plooij-van Gorsel H Οµάδα έρευνας και παροχής συµβουλών για θέµατα
πυρηνικής ενέργειας(NRG) στο Petten

P-3631/01

Herbert Bösch Παραπλανητική πληροφόρηση στην υπόθεση MED E-3632/01

Herbert Bösch Λαθρεµπόριο τσιγάρων µε προορισµό την Ιταλία µέσω
Μαυροβουνίου

E-3633/01

Michl Ebner Βιβλία ιστορίας E-3634/01

Σταύρος Ξαρχάκος Τροµοκράτηση των Τουρκοκυπρίων από το καθεστώς
Ντενκτάς

E-3635/01

Eryl McNally Μικροπιστώσεις και ανάπτυξη E-3636/01

Fernando Fernández Martín Λαθρεµπόριο διαµαντιών E-3637/01

Stefano Zappalà και Antonio
Tajani

Συνεταιριστικό οινοποιείο του Monte Porzio Catone E-3638/01

Daniela Raschhofer Ιδιωτικοποίηση του τσεχικού ενεργειακού τοµέα P-3639/01

Diana Wallis Ενηµερωτικά Κέντρα για το Ευρώ (ΕΚΕ) P-3640/01

Rosa Miguélez Ramos Κοινοτική βοήθεια προς τους µετανάστες στην Αργεντινή P-3641/01

Geoffrey Van Orden Τροµοκρατία P-3642/01

Geoffrey Van Orden Τροµοκρατία E-3643/01

Michael Gahler Οι σχέσεις ΕΕ/Λατινικής Αµερικής και οι συνέπειες του
σχεδίου Puebla-Panama στο Μεξικό

E-3644/01

Laura González Álvarez Εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx) στην Ισπανία P-3645/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Fernando Fernández Martín Θέση του προϋπολογισµού Β7-6000 P-3646/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ενίσχυση έρευνας για την λαπαροσκοπική χειρουργική
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

P-3647/01

Guido Podestà Κατάσταση των γυναικών στην Νιγηρία - η περίπτωση
της κ. Safia Husaini Tungar Tudu

P-3648/01

Cristiana Muscardini Τροµοκρατία, Σοµαλία και ενηµέρωση E-3649/01

Cristiana Muscardini Σοµαλία και αντιτροµοκρατικά µέτρα E-3650/01

Roberta Angelilli Επικίνδυνο µετρό στη Ρώµη E-3651/01

Sebastiano Musumeci Πολυχρηστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας E-3652/01

Sebastiano Musumeci ∆ηµιουργία της Τράπεζας της Μεσογείου και του
Παρατηρητήριου για την Μετανάστευση

E-3653/01

Mario Borghezio Πυρκαϊά σε ξενοδοχείο του Παρισιού - έλεγχος της
εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την πρόληψη
των πυρκαϊών

E-3654/01

Toine Manders Η πιστότητα των προτύπων έγκρισης για τα οικοδοµικά
υλικά

E-3655/01

Erik Meijer Η σε µία µόνο επιχείρηση χορήγηση κρατικής ενίσχυσης
για τον εκσυγχρονισµό του λιµένα Rosyth της Σκωτίας,
στη Βόρειο Θάλασσα

E-3656/01

Elisa Damião Κρατικές ενισχύσεις προς τη ναυπηγική βιοµηχανία E-3657/01

Elisa Damião Κρατικές ενισχύσεις προς τη ναυπηγική βιοµηχανία E-3658/01

Helle Thorning-Schmidt Οι οδηγίες σχετικά µε την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών

P-3659/01

Avril Doyle Οι ρυθµίσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ιρλανδία
(φόρος για το περιβάλλον)

P-3660/01

Michiel van Hulten Ανάρµοστα σχόλια στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Λάακεν

P-3661/01

Jutta Haug Συντονισµός των περιόδων διακοπών στην Ευρώπη E-3662/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εκτέλεση φυλακισµένων απεργών πείνας στην Τουρκία E-3663/01

Proinsias De Rossa Η χρηµατοδότηση της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή
πολιτική ασφάλειας τροφίµων

E-3664/01

Didier Rod Η κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγµατος στην Μπελίζ E-3665/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Η νέα απασχόληση µισθωτών επιστηµόνων που
εργάστηκαν σε βιοτεχνολογικά εργαστήρια όπλων της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης

E-3666/01

María Sornosa Martínez ∆ιευθέτηση των οχθών των ποταµών Πόγιο, Τορέντ,
Τσίβα και Ποθαλέτ (Βαλένθια της Ισπανίας)

E-3667/01

María Sornosa Martínez Νέα δεδοµένα για την υπόθεση Xúquer-Vinalopó E-3668/01

María Sornosa Martínez Νέα περιβαλλοντική επίθεση κατά του προστατευόµενου
Βάλτου Pego-Oliva στην Ισπανία

E-3669/01

Marjo Matikainen-Kallström Η θέση της βόρειας διάστασης στον προϋπολογισµό του
2002

E-3670/01

Marjo Matikainen-Kallström Ενέργειες που εµποδίζουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία
φορτηγών µεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας

E-3671/01

Daniela Raschhofer Η δηµιουργία διοικητικών δοµών στην Τσεχική
∆ηµοκρατία

E-3672/01

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο: εναλλακτικές µέθοδοι για
την αξιοποίηση των ζωικών αλεύρων

E-3673/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Σταθµοί επεξεργασίας λυµάτων E-3674/01

Iωάννης Μαρίνος Αδιαφανείς τακτικές στο CEDEFOP E-3675/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Παρακαµπτήτρια οδός στην περιοχή Πύργων Θερµής της
Λέσβου

E-3676/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τεχνικά λύκεια E-3677/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προστασία ελληνιστικών θησαυρών στο Αφγανιστάν E-3678/01

Astrid Thors Ανάγκες των τυφλών κατά τις µετακινήσεις τους E-3679/01

Jorge Moreira Da Silva και άλλοι Εισαγωγή δελφινιών E-3680/01

Mary Banotti Προµήθεια των τραπεζών για τη ρευστοποίηση
τραπεζογραµµατίων σε ευρώ

E-3681/01

Glyn Ford Σχολική φοίτηση και καλή µεταχείριση των παιδιών των
τσιγγάνων και των νοµάδων

E-3682/01

Nicholas Clegg Τρόφιµα αποστειρωµένα µε ακτινοβολία E-3683/01

Nicholas Clegg ∆οκιµές σε ζώα E-3684/01

Nicholas Clegg Εθνικές αρχές υγειονοµικών υπηρεσιών E-3685/01

Nicholas Clegg Τοξικολογικές δοκιµές E-3686/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Κοινοτική χρηµατοδότηση για εγκαταστάσεις
αεριοποίησης στον ποταµόκολπο Φερόλ (Ισπανία)

E-3687/01

Laura González Álvarez Ατύχηµα στο χαλυβουργείο Αλκαλά δε Γουαδάϊρα
(Σεβίλη-Ισπανία)

E-3688/01

María Sornosa Martínez Καταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η περίπτωση του Μανίσες στην Βαλένθια (Ισπανία)

E-3689/01

María Sornosa Martínez Παράνοµη απόρριψη λυµάτων στον ποταµό Παλάνθια
(Βαλένθια-Ισπανία)

E-3690/01

María Sornosa Martínez Επέκταση του λιµένος του Σαγούντο (Αυτονοµία της
Βαλένθια - Ισπανία)

E-3691/01

Konrad Schwaiger ΠΟΕ - ∆ασµολογητέα αξία και αναπτυσσόµενες χώρες E-3692/01

Adeline Hazan Ύπαρξη αµιάντου στα αυτοκίνητα E-3693/01

Adriana Poli Bortone και άλλοι Κεφάλαια ΕΚΤ για τη στήριξη της βιοµηχανικής
αναδιάρθρωσης

E-3694/01

Nelly Maes Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ E-3695/01

Alexander de Roo Η απόρριψη µολυσµένης ιλύος σε αµµοπήγαδα και η
οδηγία για τα πτηνά

E-3696/01

Jean-Maurice Dehousse Η τεχνική επιτροπή λογιστικών θεµάτων που προβλέπει η
πρόταση κανονισµού COM 2001(80) σχετικά µε την
εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων

P-3697/01

Jonas Sjöstedt Εξέλιξη της δηµοκρατίας στην Λευκορωσία E-3698/01

Jonas Sjöstedt Η διερµηνεία της σουηδικής γλώσσας κατά τη διάρκεια
των διαφόρων συνεδριάσεων του Συµβουλίου

E-3699/01

Jonas Sjöstedt Συνεδριάσεις των χωρών που ασκούν την Προεδρία µε
την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα

E-3700/01

Jonas Sjöstedt Ανανέωση της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ
και του Πακιστάν

E-3701/01

Jonas Sjöstedt Κρατική ενίσχυση υπό τη µορφή ασφαλιστικών
εγγυήσεων για τις αεροπορικές εταιρίες

E-3702/01

Jonas Sjöstedt Έρευνα σχετικά µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στα
υποψήφια κράτη µέλη

E-3703/01

Jonas Sjöstedt Εξέλιξη της δηµοκρατίας στην Λευκορωσία E-3704/01

Jonas Sjöstedt ∆έσµευση για την µη διάδοση εγγράφων από τη βάση
δεδοµένων Circa

E-3705/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jonas Sjöstedt Μόλυνση µε σαλµονέλα παρά τα κτηνιατρικά
πιστοποιητικά

E-3706/01

Jonas Sjöstedt Κενό στο σουηδικό έλεγχο για τη σαλµονέλα E-3707/01

Jonas Sjöstedt Προτάσεις που οδηγούν σε νόθευση του ανταγωνισµού E-3708/01

Jonas Sjöstedt Συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών µε την Κοινή Αγορά
του Νότου (Mercosur)

E-3709/01

Jonas Sjöstedt Εφαρµογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά µε την προστασία
των δεδοµένων

E-3710/01

Jonas Sjöstedt Νέα εµπορική συµφωνία µε τις ΗΠΑ E-3711/01

Jonas Sjöstedt Ερµηνεία της έννοιας "δηµοσιογραφικός σκοπός" στην
οδηγία της ΕΕ σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων

E-3712/01

Jonas Sjöstedt Καθήκοντα συµβούλου πρώην υπαλλήλων της Επιτροπής E-3713/01

Jonas Sjöstedt Σχέσεις της Επιτροπής µε την ΕΣΤ E-3714/01

Glyn Ford Χρωµατικοί κώδικες για το γάλα P-3715/01

_____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT και
Peter  SKINNER

Θάνατοι που σχετίζονται µε τον αµίαντο 22.10.2001 22.01.2002 45

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE και
Richard HOWITT

Αποφυγή διακρίσεων ως προς την κατάσταση υγείας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

28.11.2001 28.02.2002 44

01/2001 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni και
Fiorella Ghilardotti

Εµπόριο δερµάτων που προέρχονται από σκύλους και
γάτες

16.01.2002 16.04.2002 20

                                                     
1 Κατάσταση στις  18.01.2002
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                      (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

RODRIGUEZ
RAMOS
(PSE)

Βιώσιµη γεωργική πολιτική, αγροτική
µεταρρύθµιση και ανάπτυξη της
υπαίθρου για την αυτονοµία των
αναπτυσσόµενων χωρών

AGRI (Γ) 23.01.02

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Προστασία των ζώων: χρήση για
πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς (τροποποίηση
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ)

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0605/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Οργάνωση της αλιείας στο
Νοτιοανατολικό Ατλαντικό: σύµβαση
για τη διατήρηση και τη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0666/01

FÄRM
(PSE)

Στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007 BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0650/01

HAUG
(PSE)

Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης: σύστηµα
πληροφορικής στη διακίνηση και στους
ελέγχους

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0574/01

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας
ΕΤΑ 1998-2002: σύνδεση της Μάλτας

BUDG (Γ) 22.01.02

KUCKELKORN
(PSE)

Φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση:
χορήγηση άδειας και εποπτεία,
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0591/01

KUCKELKORN
(PSE)

Φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση : κοινοτικός κώδικας
(τροποποίηση οδηγίας 2001/83/ΕΚ)

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0592/01

KUCKELKORN
(PSE)

Κτηνιατρικά φάρµακα: κοινοτικός
κώδικας (τροποποίηση οδηγίας
2001/82/ΕΚ)

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0593/01

MULDER
(ELDR)

΄Αµυλο γεωµήλων: καθεστώς
ποσοστώσεων για την παραγωγή
(τροποποίηση κανονισµού 1868/94/ΕΚ)

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0645/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PITTELLA
(PSE)

∆ιαρθρωτικά ταµεία, ταµείο συνοχής
και ΙSΡΑ : ετήσιες εκθέσεις 2000

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0006/02

Οµάδα
ELDR

Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία
σε ποινικές υποθέσεις: πρόγραµµα-
πλαίσιο, τίτλος VΙ της Συνθήκης για την
΄Ενωση

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0694/01

Οµάδα
PPE-DE

Καπνός σε φύλλα: πριµοδοτήσεις και
κατώφλια εγγύησης για τις συγκοµιδές
των ετών 2002, 2003 και 2004
(τροποποίηση κανονι

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0678/01

Οµάδα
PPE-DE

Ευρωπόλ: αναπροσαρµογή των βασικών
µισθών και των επιδοµάτων του
προσωπικού. Βελγική πρωτοβουλία

BUDG (Γ) 22.01.02 C5-0682/01

TURCHI
(UEN)

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα: κανόνες για τη
χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
(τροποποίηση καν. 2236/95/ΕΚ)

BUDG (O) 22.01.02 C5-0633/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Απαλλαγή 2000: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ

CONT (O) 23.01.02 C5-0234/01

Ch. BEAZLEY
(PPE-DE)

Οπτικοακουστικά µέσα και
πληροφόρηση : προστασία των
ανηλίκων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας

CULT (O) 22.01.02 C5-0191/01

SANDBÆK
(EDD)

Συµφωνία-πλαίσιο µε το ΠΑΚΙΣΤΑΝ DEVE (Γ) 23.01.02 C5-0659/01

BLOKLAND
(EDD)

Ατµοσφαιρική ρύπανση, εκποµπή
αερίων του θερµοκηπίου: σύστηµα για
την εµπορία των δικαιωµάτων
(τροποποίηση οδηγίας 96/61

ECON (Γ) 22.01.02 C5-0578/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Ενέργεια: χρήση βιοκαυσίµων στις
οδικές µεταφορές

ECON (Γ) 22.01.02 C5-0684/01

Οµάδα
PPE-DE

Προώθηση των πωλήσεων στην
εσωτερική αγορά: προστασία των
καταναλωτών, υποχρεώσεις

ECON (Γ) 22.01.02 C5-0475/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KRONBERGER
(NI)

Ενέργεια: χρήση βιοκαυσίµων στις
οδικές µεταφορές

ENVI (Γ) 22.01.02 C5-0684/01

KRONBERGER
(NI)

Οικοσηµεία για τα βαρέα οχήµατα που
διέρχονται από την Αυστρία για το έτος
2004

ENVI (Γ) 22.01.02 C5-0699/01

BLOKLAND
(EDD)

Οδηγία 76/464 περί της ρυπάνσεως που
προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες
ουσίες που εκχέονται στο περιβάλλον

ENVI (O) 22.01.02

BLOKLAND
(EDD)

Καταπολέµηση του θορύβου: ηχητική
ταξινόµηση των πολιτικών υποηχητικών
αεροσκαφών, υπολογισµός των τελών
θορύβου

ENVI (O) 22.01.02 C5-0001/02

CORBEY
(PSE)

Συσκευασίες και απορρίµµατα
συσκευασίας (τροποποίηση οδηγίας
94/62/ΕΚ)

ENVI (O) 22.01.02 C5-0664/01

EVANS
(VERTS/ALE)

Οδηγία 86/609 σχετικά µε την
προστασία των ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς

ENVI (O) 22.01.02

JACKSON
(PPE-DE)

Προστασία των ζώων: σύµβαση για τα
σπονδυλωτά ζώα που χρησιµοποιούνται
για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπο

ENVI (O) 22.01.02 C5-0037/02

JACKSON
(PPE-DE)

Προστασία των ζώων: χρήση για
πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς (τροποποίηση
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ)

ENVI (O) 22.01.02 C5-0605/01

JACKSON
(PPE-DE)

Τυποποίηση/εξορθολογισµός των
εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή
ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον

ENVI (O) 22.01.02

MALLIORI
(PSE)

Οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία η
οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
14ης Ιουνίου 1993 σχετικά µε τα
ιατροτεχνολογικά

ENVI (O) 22.01.02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Επικίνδυνες ουσίες: µεγάλα ατυχήµατα,
αντιµετώπιση των κινδύνων
(τροποποίηση οδηγίας 96/82/ΕΚ,
Σεβέζο ΙΙ)

ENVI (O) 22.01.02 C5-0668/01

DYBKJÆR
(ELDR)

∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης FEMM (Γ) 22.01.02 C5-0024/02

PRETS
(PSE)

∆ιαρθρωτικά ταµεία, ταµείο συνοχής
και ΙSΡΑ : ετήσιες εκθέσεις 2000

FEMM (Γ) 22.01.02 C5-0006/02

SMET
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

FEMM (Γ) 22.01.02

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Ενδιάµεση αναθεώρηση του
Προγράµµατος DAPHNE (2000-2003)

FEMM (O) 22.01.02

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Εφαρµογή του προγράµµατος "Gender
Equality" (2001-2005)

FEMM (O) 22.01.02

CLEGG
(ELDR)

Ατµοσφαιρική ρύπανση, εκποµπή
αερίων του θερµοκηπίου: σύστηµα για
την εµπορία των δικαιωµάτων
(τροποποίηση οδηγίας 96/61

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0578/01

FORD
(PSE)

Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης: σύστηµα
πληροφορικής στη διακίνηση και στους
ελέγχους

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0574/01

MARTIN
(PSE)

Οι οικονοµικές συνέπειες των
τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001

ITRE (Γ) 23.01.02

READ
(PSE)

Φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση : κοινοτικός κώδικας
(τροποποίηση οδηγίας 2001/83/ΕΚ)

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0592/01

READ
(PSE)

Κτηνιατρικά φάρµακα: κοινοτικός
κώδικας (τροποποίηση οδηγίας
2001/82/ΕΚ)

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0593/01

SCHWAIGER
(PPE-DE)

Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου:
πρόγραµµα SΑΡΑRD για τις υποψήφιες
χώρες. Πρώτη ετήσια έκθεση 2000

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0009/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Γενετικοί πόροι στη γεωργία:
διατήρηση, συλλογή και χρησιµοποίηση
(τροπ. καν. 1258/1999/ΕΚ)

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0581/01

Οµάδα
PPE-DE

Φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση:
χορήγηση άδειας και εποπτεία,
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη

ITRE (Γ) 23.01.02 C5-0591/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Συµφωνία-πλαίσιο µε το ΠΑΚΙΣΤΑΝ ITRE (Γ) 24.01.02 C5-0659/01

Οµάδα
PPE-DE

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης:µειωµένος
συντελεστής για τα βιοκαύσιµα και τα
πετρελαιοειδή που περιέχουν
βιοκαύσιµα

ITRE (Γ) 24.01.02 C5-0030/02

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Τηλεπικοινωνίες: διευρωπαϊκά δίκτυα,
προσανατολισµοί (αναθεώρηση του
παραρτήµατος Ι της απόφασης
1336/97/ΕΚ)

ITRE (O) 23.01.02 C5-0662/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας
ΕΤΑ 1998-2002: σύνδεση της Μάλτας

ITRE (O) 24.01.02

Οµάδα
PPE-DE

Ενέργεια: χρήση βιοκαυσίµων στις
οδικές µεταφορές

ITRE (O) 24.01.02 C5-0684/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Κανάριοι Νήσοι: καθεστώς του φόρου
ΑΙΕΜ στις εισαγωγές και τις
εµπορευµατικές συναλλαγές

JURI (Γ) 24.01.02 C5-0691/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Κανάριοι Νήσοι: αναστολή των δασµών
βιοµηχανικών προϊόντων, δασµολογικές
ποσοστώσεις για ορισµένα προϊόντα
αλιείας

JURI (Γ) 24.01.02 C5-0692/01

McCARTHY
(PSE)

Καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας : προσέγγιση των
νοµοθεσιών

JURI (Γ) 24.01.02 C5-0689/01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων
ουσιών: ευθύνη και αποζηµιώσεις

JURI (O) 24.01.02 C5-0646/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ROTHLEY
(PSE)

Θαλάσσια ρύπανση από τα πλοία:
αστική ευθύνη για τις ζηµιές, σύµβαση
καυσίµων δεξαµενής πλοίων 2001

JURI (O) 24.01.02 C5-0029/02

CEYHUN
(PSE)

Καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας : προσέγγιση των
νοµοθεσιών

LIBE (O) 22.01.02 C5-0689/01

PALACIO
VALLELER-
SUNDI (PPE-DE)

Τελωνεία: χρήση της πληροφορικής,
δηµιουργία αρχείου εντοπισµού των
φακέλων. Γερµανική πρωτοβουλία

LIBE (O) 22.01.02 C5-0607/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

∆ιαρθρωτικά ταµεία, ταµείο συνοχής
και ΙSΡΑ : ετήσιες εκθέσεις 2000

PECH (Γ) 22.01.02 C5-0006/02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Κανάριοι Νήσοι: καθεστώς του φόρου
ΑΙΕΜ στις εισαγωγές και τις
εµπορευµατικές συναλλαγές

PECH (Γ) 24.01.02 C5-0691/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Κανάριοι Νήσοι: αναστολή των δασµών
βιοµηχανικών προϊόντων, δασµολογικές
ποσοστώσεις για ορισµένα προϊόντα
αλιείας

PECH (Γ) 24.01.02 C5-0692/01

POIGNANT
(PSE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

PECH (Γ) 24.01.02 C5-0330/01

STEVENSON
(PPE-DE)

Επιτροπή: εκτελεστικές
αρµοδιότητες,προσαρµογή των
διατάξεων σχετικά µε τις επιτροπές
(άρθο 251)

PECH (Γ) 24.01.02 C5-0004/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Επιτροπή: αρµοδιότητες εκτέλεσης,
προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε
τις επιτροπές (σύµφωνη γνώµη)

PECH (Γ) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

Επιτροπή: αρµοδιότητες εκτέλεσης,
προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε
τις επιτροπές (ειδική πλειοψηφία)

PECH (Γ) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

Επιτροπή: αρµοδιότητες εκτέλεσης,
προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε
τις επιτροπές (οµοφωνία)

PECH (Γ) 24.01.02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης PECH (Γ) 24.01.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Οργάνωση της αλιείας στο
Νοτιοανατολικό Ατλαντικό: σύµβαση
για τη διατήρηση και τη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων

PECH (O) 24.01.02 C5-0666/01

STIHLER
(PSE)

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων:
αποκατάσταση των αποθεµάτων γάδου
και µερλούκιου

PECH (O) 24.01.02 C5-0693/01

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Κοινή αλιευτική πολιτική: καθεστώς
ελέγχου (τροποποίηση κανονισµού
2847/93/ΕΟΚ)

PECH (O) 24.01.02 C5-0198/01

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Ενέργεια: χρήση βιοκαυσίµων στις
οδικές µεταφορές

RETT (Γ) 22.01.02 C5-0684/01

PUERTA
(GUE/NGL)

Προϋπολογισµός 2001: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

RETT (Γ) 22.01.02

CAVERI
(ELDR)

Οικοσηµεία για τα βαρέα οχήµατα που
διέρχονται από την Αυστρία για το έτος
2004

RETT (O) 22.01.02 C5-0699/01

LISI
(PPE-DE)

Αποζηµίωση των επιβατών
αεροπορικών µεταφορών

RETT (O) 22.01.02 C5-0700/01

MAES
(VERTS/ALE)

Οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια των
αεροσκαφών τρίτων χωρών που
χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες

RETT (O) 22.01.02 C5-0023/02

____________________



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 39

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40

∆ελτίο 04.02.2002 - EL - PE 313.427

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ∆ιαρθρωτικοί δείκτες EMPL
ENVI

FEMM
RETT
ITRE

ECON

COM (01) 619
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για
το 2002

TOUT COM (01) 620
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Επιστήµη και κοινωνία - Πρόγραµµα
δράσης

CULT
EMPL
FEMM
ITRE

COM (01) 714
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: "Στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική
Πολιτική"

AFET
RETT
ITRE

COM (01) 718
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκο
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον της υγειονοµικής
περίθαλψης και της µέριµνας για τους ηλικιωµένους: εξασφάλιση
της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της οικονοµικής
βιωσιµότητας

BUDG
EMPL
ENVI

COM (01) 723
τελ.

 απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες συµµετοχής
επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων στην υλοποίηση
του προγράµµατος πλαισίου 2002-2006 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 725
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Απλούστευση και βελτίωση του
ρυθµιστικού περιβάλλοντος

AFCO
ENVI
TOUT
JURI

COM (01) 726
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για το µέλλον της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης- Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - Η ανανέωση της κοινοτικής
µεθόδου

TOUT
AFCO

COM (01) 727
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Βελτίωση της
Νοµοθεσίας 2001 (σύµφωνα µε το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου της
Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας)

AFCO
JURI

COM (01) 728
τελ.

 απόφασης του Συµβουλίου που προσδιορίζει το PMMA ως νέο
συνθετικό ναρκωτικό το οποίο πρέπει να υπόκειται σε µέτρα
ελέγχου και σε ποινικές διατάξεις

ENVI
LIBE

COM (01) 734
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη
λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 736
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Η σχέση µεταξύ της
διασφάλισης της εσωτερικής ασφάλειας και της τήρησης των
διεθνών υποχρεώσεων και πράξεων περί προστασίας

AFET
JURI
LIBE

COM (01) 743
τελ.

______________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 16ης ΚΑΙ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

 Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΟΚΕ διατίθενται στις 11 επίσηµες γλώσσες και
είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της ΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο :

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνόδου ολοµέλειας ήταν η συµµετοχή του
κ. Roman de MIGUEL, Yφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ισπανίας εξ ονόµατος της
τρέχουσας Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κ. Philippe MAYSTADT,
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και οι δύο ανέφεραν ότι ένδιαφέρονται
ιδιαίτερα να υπάρξει στενότερη συνεργασία µε την ΟΚΕ.

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•  Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών
Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - Ε)

Έγγραφο: COM(2001) 386 τελικό  - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι µία νοµοθεσία σχετική µε την είσοδο στο έδαφος της
ΕΕ, η οποία θα επιδιώκει να διοχετεύονται νοµίµως οι ροές µετανάστευσης στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από τον τύπο εισόδου που επισηµαίνεται
στην οδηγία, και έναν δεύτερο τύπο εισόδου. Mε βάση αυτόν θα πρέπει, κατά την ΟΚΕ, να
προβλέπεται η προσωρινή είσοδος σε κράτος µέλος προκειµένου να αναζητηθεί εργασία µε άδεια
εισόδου προσωρινού χαρακτήρα διάρκειας έξι µηνών.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι ορισµένα από τα απαιτούµενα στοιχεία που θα πρέπει να
συνοδεύουν την αίτηση "άδειας διαµονής  µισθωτού" δεν είναι ικανοποιητικά, καθώς και ότι οι
απαιτήσεις για την ανανέωση θα πρέπει να απλοποιηθούν.

http://www.cese.europa.eu
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Η ΟΚΕ εκτιµά ότι τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται στους κατόχους "άδειας
διαµονής µισθωτού", θα πρέπει να συµπληρωθούν µε ορισµένα κοινωνικά δικαιώµατα, όταν αυτά
εξασφαλίζονται στους υπηκόους του κράτους µέλους όπου διαµένει ο εν λόγω εργαζόµενος.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi BROMBO
(Tηλ.: 0032 2 5469718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  ∆ιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέµατα γονικής µέριµνας
Εισηγήτρια: η κα CARROLL (Eργοδότες - IRL)

Έγγραφο: COM(2001) 505 τελικό - 2001/0204 CNS CES

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ εγκρίνει το ευρύ πλαίσιο της πρότασης κανονισµού για το λόγο ότι δεν
εφαρµόζεται µόνο σε διαδικασίες εντός δικαστηρίου αλλά και σε διαδικασίες που αναγνωρίζονται
επισήµως σε ένα κράτος µέλος ως ισότιµες µε τις δικαστικές διαδικασίες.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισµού
λαµβάνει υπόψη το ύψιστο συµφέρον των παιδιών αλλά και τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι
το δικαίωµα των παιδιών να εκφράζουν την άποψή τους περιλαµβάνεται µόνο έµµεσα στην
πρόταση µε αναφορά στον κανονισµό αριθ. 1347/2000. ∆εδοµένου ότι καλύπτονται τα παιδιά
ηλικίας έως 18 ετών, πρόκειται για σηµαντική παράληψη και το θέµα πρέπει να ρυθµιστεί ρητά από
την πρόταση. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν ειδικές διατάξεις οι οποίες θα
απαιτούν από δικαστές ή/και τις διοικητικές αρχές να λαµβάνουν πλήρως υπόψη το δικαίωµα όλων
των παιδιών να εκφράζουν τη γνώµη τους από τη στιγµή που βρίσκονται σε θέση να διατυπώσουν
µια λογική εκτίµηση σχετικά µε τα υπό συζήτηση θέµατα.

Στο ζήτηµα του κόστους γίνεται µερική αναφορά. Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να
έχουν ρπόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι έχοντες γονική ευθύνη πρέπει να έχουν το
δικαίωµα νοµικής συνδροµής όταν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για παρόµοιες υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Stefania BARBESTA
(τηλ: 003225469510- e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

•  MME- Go digital
Εισηγητής: ο κ.∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες-GR)

Έγγραφο: COM(2001) 136 τελικό - CES 36/2002

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ προτείνει η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής "GoDigital" να αποτελέσει
την αρχή τακτικών νέων πρωτοβουλιών και δράσεων ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και
εξελίξεις. Θεωρεί ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν τα χρονοδιαγράµµατα δράσεων, να προβλεφθούν
δράσεις που να καλύπτουν όλες τις ΜΜΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ΜΜΕ στις απόκεντρες
περιφέρειες, οι οποίες λειτουργούν σε εµφανώς δυσµενέστερο περιβάλλον, καθώς και στη
συµµετοχή των υποψηφίων για ένταξη χωρών.

Ως προς τα µεµονωµένα µέτρα, η ΟΚΕ τάσσεται κυρίως υπέρ της προώθησης της
δηµιουργίας ενός ουσιαστικού µηχανισµού στήριξης των ΜΜΕ, σε επίπεδο συµβουλευτικών και
νοµικών υπηρεσιών, την άµεση οριστικοποίηση του νοµικού και γενικά κανονιστικού πλαισίου, της
δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήµατος διάδοσης της καινοτοµίας από τα ερευνητικά κέντρα
προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, της παροχής ιδιαίτερων κινήτρων στον τραπεζικό
τοµέα, έτσι ώστε να ενισχυθεί σοβαρά η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στις ΜΜΕ, καθώς
και της σύναψης στενότερων δεσµών των πανεπιστηµίων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τον
ιδιωτικό τοµέα.

Επιπλέον,  η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί άµεσα και κατά τρόπο οµοιόµορφο
και ενιαίο στον συντονισµό της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης
σε ολόκληρη τη ΕΕ, προκειµένου να µειωθεί η γραφειοκρατία, να εξυπηρετηθούν οι ΜΜΕ και να
λειτουργήσει ταχύτερα και παραγωγικότερα ο κρατικός µηχανισµός.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Birgit FULAR
(Τηλ: 003225469044- e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών
Εισηγητής: ο κ. LEVITT (Eργοδότες - ΗΒ)

Έγγραφο: COM(2001) 280 τελικό - CES 34/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ φρονεί ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε
διαβούλευση µε εκπροσώπους της αγοράς πριν από την υιοθέτηση της πρότασης οδηγίας. Είναι της
γνώµης ότι σε ορισµένα σηµεία του εγγράφου, η Επιτροπή δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις
υφιστάµενες ικανοποιητικές νοµικές πρακτικές και τις πρακτικές της αγοράς.

Εξάλλου, υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες ως προς τις εξουσίες που διαθέτουν οι
αρµόδιες αρχές να επιβάλλουν τις απαιτήσεις τους εκτός της επικράτειάς τους, ως προς τις
αρµοδιότητες στον τοµέα της διαφήµισης και ως προς τις σχέσεις µε την οδηγία για το ηλεκτρονικό
εµπόριο.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι είναι απαραίτητο να διατυπωθεί
καλύτερα το τελικό σχέδιο της οδηγίας, προκειµένου να αποφευχθούν συγχύσεις και να
αναγνωριστούν περισσότερο οι ανάγκες των επαγγελµατικών κεφαλαιαγορών - χωρίς, ωστόσο, να
παραβλέπονται τα νόµιµα συµφέροντα των µικροεπενδυτών - µε την πρόβλεψη παρεκκλίσεων από
την εφαρµογή του προτεινόµενου καθεστώτος που έχει µάλλον υπερβολικά κανονιστικό
χαρακτήρα και που δυσχεραίνει τη λειτουργία των µεγάλων διεπαγγελµατικών αγορών. Χωρίς τις
εν λόγω τροποποιήσεις, η εφαρµογή της προτεινόµενης οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσµα να τεθούν
εµπόδια στην ολοκλήρωση της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  Πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς

Εισηγητής: ο κ. LEVITT (Eργοδότες - ΗΒ)

Έγγραφο: COM(2001) 281 τελικό - CES 35/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας από την άποψη της προώθησης της
ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών και της µείωσης της πολυπλοκότητας
και της σύγχυσης όσον αφορά τους κανόνες για τη χειραγώγηση της αγοράς, είναι απόλυτα
δικαιολογηµένοι. Ωστόσο, από ορισµένες απόψεις θα ήταν χρήσιµο να βελτιωθεί το κείµενο ώστε
να περιοριστούν οι αµφιβολίες ερµηνείας του και ο συνεπαγόµενος κίνδυνος διαφορών κατά την
εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεών του στην ΕΕ. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί σοβαρότερα
το θέµα του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στην οδηγία ένας έλεγχος της
"προθέσεως" και µια υπεράσπιση της έλλειψης προθέσεως για χειραγώγηση της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  Συνεργασία στον τοµέα του φόρου της προστιθέµενης αξίας

Εισηγητής: ο κ. WALKER (Eργοδότες - ΗΒ)

Έγγραφο: COM(2001) 294 τελικό - CES 37/2002

Κύρια σηµεία: 

Η ΟΚΕ κρίνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα βήµα προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά θεωρεί ότι δεν επαρκούν για να διορθωθούν οι εµφανείς αδυναµίες και κενά της
τρέχουσας κατάστασης· ωστόσο, αναγνωρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται στα όρια του

mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindhal@cese.europa.eu
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πολιτικά εφικτού. Συνεπώς, επικροτεί τις προτάσεις, αλλά έχει σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά
πόσο µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την καταπολέµηση της απάτης χωρίς µια ριζική αλλαγή
της στάσης των εθνικών διοικήσεων και των εθνικών φορολογικών αρχών. Καλεί τα κράτη µέλη να
αποτρέψουν την απώλεια εσόδων αποδεχόµενα τις προτάσεις αυτές και να λάβουν τα απαραίτητα
µέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int)

•  PRISM 2001 (Παρατηρητήριο Ενιαίας Αγοράς)
Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες - FIN)

Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 21/2002

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob ANDERSEN
(Τηλ.: 0032 2 5469258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Τροποποίηση/ Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων
Εισηγητής: ο κ. BERNABEI (Eργοδότες - Ι)

Έγγραφο: COM(2001) 507 τελικό - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της ενίσχυσης του προγράµµατος IDA προς
όφελος όχι µόνο των εθνικών διοικήσεων και των θεσµικών οργάνων, αλλά και των πολιτών, των
επιχειρήσεων και, γενικά, της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
των συνόδων κορυφής της Λισσαβώνας και της Στοκχόλµης.

Εξάλλου, η ΟΚΕ υπογραµµίζει κυρίως τη σηµασία που έχει:

− η παρουσία µιας αποτελεσµατικής αρχής πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να
εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας όσον αφορά την πρόσβαση και/ή την ανταλλαγή
πληροφοριών.

− η διασφάλιση της µέγιστης προβολής, πρόσβασης και διαλειτουργικότητας των δικτύων, που
προωθούνται µέσω του προγράµµατος IDA, για τους τελικούς χρήστες τους, καθώς και η
διασύνδεση του προγράµµατος IDA µε το πρόγραµµα e-Europe και µε τις άλλες ανάλογες
κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως και η συµµετοχή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.
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− η προώθηση πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η δια βίου µάθηση των
χρηστών µέσω της χρήσης των υποδοµών των δικτύων, καθώς και µέσω της σύστασης
"εικονικών δικτύων".

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele DEL FIORE
(Τηλ.: 0032 2 5469794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•  Το µέλλον του δικτύου "πλωτοί δρόµοι"
Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Eργοδότες - F)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 24/2002

Κύρια σηµεία:

 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι για να διευκολυνθεί ήδη από σήµερα η κυκλοφορία
εµπορευµάτων στην Ευρώπη των 15 και, αύριο, στη διευρυµένη Ευρώπη των 26, απαιτείται να
ληφθούν πριν από το 2010 διάφορα  µέτρα, που θα επιτρέψουν να υπάρχει το 2020 ένα δίκτυο
πλωτών οδών που θα ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς µε σεβασµό των κριτηρίων της
βιώσιµης ανάπτυξης. Συνιστά ιδιαιτέρως:
 
− την πραγµατοποίηση εκ µέρους της Επιτροπής µιας αναλυτικής µελέτης για τα σηµεία
κυκλοφοριακής συµφόρησης·

− την αύξηση του όγκου των ευρωπαϊκών ή εθνικών χρηµατοδοτικών ενισχύσεων υπέρ της
διατροπικότητας, µία από τις συνιστώσες της οποίας είναι οι πλωτές οδοί.

− την υιοθέτηση εντός 4 ετών µιας σειράς συγκεκριµένων µέτρων που θα διευκολύνουν την
ανάπτυξη των ποτάµιων µεταφορών και ιδιαίτερα:

 
 α) την κατάργηση των αδικαιολόγητων τελών που εισπράττονται από τους θαλάσσιους
λιµένες για την ενδεχόµενη παροχή βοήθειας,

 β) την κατάργηση των ειδικών εισφορών που επιβάλλονται στα νέα σκάφη στα πλαίσια
του κανόνα "παλαιό έναντι νέου" που καθιστά δυνατή τη χρηµατοδότηση του ταµείου
διάλυσης,

 γ) την καθιέρωση, για να διευκολυνθούν οι ποτάµιες-θαλάσσιες µεταφορές, ενός
συστήµατος τελωνειακών ελέγχων µόνο στην αφετηρία και την άφιξη των σκαφών,
και, τέλος,

 δ) τη δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους
ναυτικούς να κυκλοφορούν στο σύνολο των ευρωπαϊκών ποτάµιων οδών, κατά το
πρότυπο του συστήµατος που υπάρχει για τους οδηγούς βαρέων οχηµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Luis LOBO
(Τηλ.:00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Εκπαίδευση και πρόσληψη ναυτικών
Εισηγητής : ο κ. CHAGAS  (Εργαζόµενοι - P)

Έγγραφο: COM(2001) 188 τελικό - CES 23/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις συστάσεις που
περιέχει η ανακοίνωση της Επιτροπής και ειδικότερα ότι:

− τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν εξ ολοκλήρου τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής
που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις των θαλάσσιων µεταφορών και να επιφέρουν βελτιώσεις
στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο πλοίο, επικυρώνοντας και θέτοντας σε ισχύ σχετικά
διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα που έχει εγκρίνει η ∆ΟΕ.·

− οι κοινωνικοί εταίροι (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές) πρέπει να καταλήξουν σε εθελοντική συµφωνία
προκειµένου να ευνοηθεί η κατάρτιση και πρόσληψη πληρωµάτων σκαφών και να ληφθούν
µέτρα για την αναβάθµισή και ενίσχυση του κοινωνικού γοήτρου και της επαγγελµατικής
ικανοποίησης που προσφέρουν τα ναυτικά επαγγέλµατα·

− τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να οργανώσουν και να συντονίσουν
εκστρατείες ενηµέρωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, µε στόχο να
αποκατασταθεί η εικόνα του ναυτιλιακού κλάδου.

Τέλος, οι κοινωνικοί εταίροι (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές) πρέπει να υιοθετήσουν ταχέως τα µέτρα για τα οποία
έχει επιτευχθεί συναίνεση και να αναλάβουν δράση ως προς όλα τα άλλα µέτρα στήριξης της
απασχόλησης των ναυτικών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Luis LOBO
(Τηλ:00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

4. ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Προώθηση ενός προγράµµατος για τις "φυτικές πρωτεΐνες" σε κοινοτικό επίπεδο
Εισηγητής : ο κ. SABIN (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES 26/2002

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρµόσει ένα "σχέδιο για τις
φυτικές πρωτεΐνες", σε κοινοτική κλίµακα, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αναθεώρησης της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε τις ακόλουθες συνιστώσες:
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- τη λήψη µέτρων υπέρ των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών: το ζητούµενο είναι οι εν λόγω
παραγωγές να αποφέρουν εκ νέου ένα δίκαιο εισόδηµα έτσι ώστε να πάψουν να
βρίσκονται σε παρακµή και να µπορέσουν πάλι να αναπτυχθούν·

 
- τη διασφάλιση της ανάπτυξης των τοµέων παραγωγής µη εδώδιµων προϊόντων
 
- την καθιέρωση µίας ασφαλιστικής δικλίδας που να ευνοεί τους παραγωγούς

ελαιοπρωτεϊνούχων προϊόντων: η έλλειψη ρυθµίσεων που να παρέχουν στους
παραγωγούς µία ελάχιστη ασφάλεια αποτελεί το κύριο στοιχείο που συµβάλλει στον
περιορισµό του ενδιαφέροντος για τις εν λόγω παραγωγές. Πράγµατι, η αγορά είναι
ιδιαίτερα ασταθής. Εξάλλου, υφίστανται στρεβλώσεις από την κύρια, διεθνώς, παραγωγό
χώρα οι γεωργοί της οποίας προστατεύονται από τις σηµαντικές διακυµάνσεις των τιµών.
Οι προτεινόµενες λύσεις θα ήταν σκόπιµο να αποτελέσουν αντικείµενο διεξοδικής
ανάλυσης προκειµένου να καταστούν συµβατές µε τις διεθνείς συµφωνίες.

- την αξιοποίηση του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ: οι ανισορροπίες µεταξύ των φυτικών
παραγωγών τονίζονται µε την "Ατζέντα 2000" (έλλειψη ασφαλιστικής δικλίδας για τις
ελαιοπρωτεϊνούχες παραγωγές). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µονοκαλλιεργειών
σιτηρών ή αραβοσίτου. Προτείνεται η διόρθωση αυτής της τάσης µε µέτρα που να
ενθαρρύνουν την κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών. Προτείνεται επίσης να διατηρηθεί,
στις µεσογειακές ζώνες, η καλλιέργεια του lupinus lutens ως πρωτεϊνούχου φυτού εξαιτίας
της ανθεκτικότητάς του στην ξηρασία και να επεκταθεί το µέτρο της χορήγησης αδείας για
την καλλιέργεια µικρόκοκκων οσπριοειδών σε εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση,
δίχως περιορισµούς σε ό,τι αφορά τον τρόπο παραγωγής τους.

 
Πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραµµα δεδοµένου ότι οι παραγωγές αυτές
εξακολουθούν να είναι "νέες". Για το λόγο αυτό αξίζει να καταβληθούν ιδιαίτερες ερευνητικές προσπάθειες.

Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
υποψήφιες χώρες παρουσιάζουν επίσης έλλειµµα σε φυτικές πρωτεΐνες. Για τον λόγο αυτό, η ΟΚΕ
συνιστά στην Επιτροπή να µεριµνήσει ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της παραγωγής τους σε
φυτικές πρωτεΐνες, πράγµα το οποίο θα ωφελούσε, καταρχάς, την ίδια την αγορά τους, αλλά και
την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία προσφέρει απεριόριστες εµπορικές δυνατότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(Τηλ:00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Λιπάσµατα
Εισηγητής : ο κ. BENTO GONΗALVES (∆ιάφορες δραστηριότητες - P)

Έγγραφο: COM(2001) 508 τελικό,  τόµος I - 2001/0212 COD - CES 22/2002
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Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Τηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 

•  Αναγραφή συστατικών των τροφίµων
Εισηγήτρια : η κα DAVISON  (∆ιάφορες δραστηριότητες - ΗΒ)

Έγγραφο: COM(2001) 433 τελικό - 2001/0199 COD - CES 27/2002

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND
(Τηλ..:00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Προστασία των δασών από την ατµοσφαιρική ρύπανση - Πυροπροστασία
Γενικός εισηγητής: ο κ. KALLIO  (∆ιάφορες δραστηριότητες - FIN)

Έγγραφο: COM(2001) 634 τελικό - 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND
(Τηλ.:00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Ειδικά µέτρα για ορισµένα γεωργικά προϊόντα/Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
Γενικός εισηγητής: ο κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  (Εργαζόµενοι - EL)

Έγγραφο: COM(2001) 638 τελικό - 2001/0260 CNS - CES 33/2002

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ. : 00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Άµυλο γεωµήλων
Γενικός εισηγητής: ο κ. DONNELLY  (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL)

Έγγραφο: COM(2001) 677 τελικό - 2001/0273 CNS - CES 32/2002

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ. : 00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων
που εγκρίθηκαν , θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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