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Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΦΙΛ/ELDR Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων και Μεταρρυθµιστών
Πράσινοι/ΕΕΣ
Verts/ALE

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
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Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
ΤΣΑΒ/
TDI

Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή Οµάδα

Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
ΕΛΕΥ/LIBE Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εξωτερικών

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
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
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
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. 3/2001 : Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι
 εγκατεστηµένοι στα γραφεία των βουλευτών·

Αριθ. 4/2001 : ΄Εκθεση για τις δραστηριότητες του Σώµατος των Κοσµητόρων κατά την περίοδο
  Ιουλίου 1999 - Ιανουρίου 2001·

Αριθ. 8/2001 : Χρονοδιάγραµµα των επίσηµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 το 2001·

Αριθ. 9/2001 : ∆ιαχείριση των κινδύνων στις επιχειρήσεις «Οµάδες και µέλη"·

Αριθ. 11/2001: Έρευνα µεταφορών·

Αριθ. 13/2001: Εργασίες επισκευής στην εξωτερική πλευρά των υψηλοτέρων ορόφων του
  τµήµατος "Tour" του κτηρίου L-Weiss στο Στρασβούργο·

Αριθ. 14/2001: Κάρτες εισόδου για τους «ασκούµενους» βοηθούς των βουλευτών κατά τη
  διάρκεια των συνόδων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

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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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Απριλίου 2001το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του
διορισµού της

Αντιπροέδρου κας Marie-Noëlle LIENEMANN (ΡSΕ/FR)

ως Υφυπουργού στο γαλλικό Υπουργείο Εξοπλισµού, Μεταφορών και Στέγασης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει από τις 28 Μαρτίου 2001.

____________________

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Απριλίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη στην εκλογή
της

κας Catherine LALUMIÉRE (PSE/FR)

ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αντικατάσταση της κας Marie-Noëlle
LIENEMANN.

___________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Απριλίου 2001, έλαβε γνώση της
εκλογής του:

κ. André LAIGNEL

σε αντικατάσταση της κας Marie-Noëlle LIENEMANN (ΡSΕ/FR), µε ισχύ από τις 28 Μαρτίου
2001.

____________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού, ο

κ. André LAIGNEL (PSE/FR)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2001.

____________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Απριλίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του
διορισµού του

κ. Claude J.-M.J. DESAMA (ΡSΕ/BE)

ως ∆ηµάρχου της πόλης Verviers.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει από τις 6 Απριλίου 2001.

______________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Απριλίου 2001, έλαβε γνώση της
εκλογής της

κας Olga ZRIHEN ZAARI

σε αντικατάσταση του κ. Claude DESAMA (ΡSΕ/BE), µε ισχύ από τις 6 Aπριλίου 2001.

______________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι:

ο κ. William ABITBOL
και η κ. Florence KUNTZ

προσχώρησαν στην Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς (ΕDD), µε ισχύ
από τις 15 Μαρτίου 2001.

____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0163/01)  3 και 4 Απριλίου 2001

31 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κρίση στα Βαλκάνια H-0248/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Ανεξέλεγκτη δραστηριότητα εξτρεµιστικών
οργανώσεων στη Ν. Σερβία

H-0259/01

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Κατάσταση στην ΠΓ∆Μ και κίνδυνος ευρύτερης
ανάφλεξης στην περιοχή των Βαλκανίων

H-0306/01

Brian CROWLEY ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο H-0290/01

Olivier DUPUIS ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο H-0299/01

Andrew DUFF Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων H-0251/01

William NEWTON DUNN Επιστολή προθέσεων / Συµφωνία Πλαίσιο H-0252/01

Bart STAES Στρέβλωση του ανταγωνισµού από εθνικές
οικονοµικές αντισταθµίσεις κατά τις αγορές
στρατιωτικού υλικού

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Το πρόβληµα των τρελών αγελάδων και η
χρηµατοδότηση των επειγόντων µέτρων για την
επίλυσή του

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Ο φόρος επί των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών
και το άρθρο 56

H-0264/01

Ole KRARUP Εξαίρεση της ∆ανίας στους τοµείς της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων

H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Πληρωµή των τριών σοφών που ανέλαβαν να
εξετάσουν το θέµα της Αυστρίας

H-0271/01

María IZQUIERDO ROJO Φονταµενταλισµός εναντίον των γυναικών στην
Σαουδική Αραβία

H-0273/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Lennart SACRÉDEUS ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στην Ολλανδία H-0278/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Αλιεία µερλούκιου του βορρά: διακρίσεις µε τον
καταµερισµό των TAC ανά θαλάσσια περιοχή

H-0280/01

Richard HOWITT Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27/11/2000
σχετικά µε την ισότητα µεταχείρισης στην
απασχόληση και στην εργασία

H-0286/01

Pat GALLAGHER Αλιεία και Σουηδική Προεδρία H-0288/01

James FITZSIMONS Μεταβολή του κλίµατος αποδιδόµενη στον άνθρωπο H-0294/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Avril DOYLE Βία κατά των γυναικών στη Σιέρρα Λεόνε H-0263/01

Olivier DUPUIS Ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό της Τσετσενίας H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Μη ρυπογόνα οχήµατα H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI ∆ιεθνές εµπόριο και καταπολέµηση του AIDS H-0281/01

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας και τοµέας της
αεροναυτικής

H-0279/01

Gary TITLEY Ευρωπαϊκή Αεροναυπηγική H-0287/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. VITORINO

Ole KRARUP Εξαίρεση της ∆ανίας στους τοµείς της δικαιοσύνης και
των εσωτερικών υποθέσεων

H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT ∆ιαβατήριο για Σουηδούς που ταξιδεύουν στις
σκανδιναβικές χώρες

H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Πιστοποιητικό κατοχής φαρµάκων κατά τις µετακινήσεις
µεταξύ των κρατών του χώρου Σένγκεν

H-0311/01

Bernd POSSELT Προστασία των συνόρων της ΕΕ H-0320/01

κ. PATTEN

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κρίση στα Βαλκάνια H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

Φονταµενταλισµός εναντίον των γυναικών στην
Σαουδική Αραβία

H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Εγκατάσταση ρωσικών  πυρηνικών όπλων στο
Καλινινγκράντ

H-0277/01

___________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ελτίο 14.05.2001

15

- EL - PE 299.528

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
Ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 28 18 9 8 1 0 0 DANIELSSON

Επιτροπή 46 13 32 7 1 0 0 NIELSON
LAMY
BUSQUIN
VITORINO
PATTEN

Σύνολο 74 31 41 15 2 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

1/2001 301.426 Daniel DUCARNE Tα τρέχοντα προβλήµατα στη γεωργία 13.02.2001 13.05.2001 8

02/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules
MAATEN, Françoise
GROSSETETE και Heidi
HAUTALA

Η προώθηση ετήσιου θεσµού ηµερών αποχής
από το κάπνισµα στην ΕΕ

13.03.2001 13.06.2001 18

                                                
1 Κατάσταση στις  05.04.2001
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

03/2001 303.136 Daniel Cohn-Bendit, Andrew
Duff, Alain Lamassoure,
Jo Leinen και Μιχαήλ
Παπαγιαννάκη

Eνα Σύνταγµα για την Ευρώπη 21.03.2001 21.06.2001 32

04/2001 303.745 José Ribeiro y Castro ΄Αµεση κατάπαυση του πυρός στην Αγκόλα 28.03.2001 28.06.2001 9

05/2001 304.261 Per Garthon O απειλούµενος πληθυσµός των λύκων στη
Σουηδία και Νορβηγία

04.04.2001 04.07.2001 5
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

44/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική

διαδικασία Αιθιοπίας-Ερυθραίας
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καίτοι αναγνωρίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα
στην υλοποίηση της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας, εκφράζει
την ανησυχία της για τις παρούσες δυσκολίες οι οποίες οδήγησαν σε καθυστέρηση της σύστασης
της Προσωρινής Ζώνης Ασφαλείας (ΠΖΑ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού
Γραµµατέα των ΗΕ και της Αποστολής των ΗΕ στην Αιθιοπία και στην Ερυθραία (UΝΜΕΕ), οι
οποίες αποσκοπούν στην ταχεία σύσταση της ΠΖΑ, σύµφωνα µε τις συµφωνίες του Αλγερίου.

Η ΕΕ ζητεί από τα µέρη να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία µε την UΝΜΕΕ ώστε η τελευταία να
µπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της και να της εξασφαλίσουν την ελευθερία κινήσεων που
είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η ΕΕ χαιρετίζει τη συµµετοχή των δύο µερών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Χάραξης των
Συνόρων και της Επιτροπής Αποζηµιώσεων στη Χάγη και ευελπιστεί ότι οι εργασίες των δύο
αυτών οργάνων θα συµβάλουν στη σύναψη µιας συνολικής και τελικής ειρηνευτικής συµφωνίας.

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες
Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________
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60/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις τοπικές εκλογές στην Αµπχαζία

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί άκυρες τις τοπικές εκλογές που διοργανώθηκαν στην Αµπχαζία
(Γεωργία) στις 10 Μαρτίου 2001.

Συγκεκριµένα δεν συγκεντρώθηκαν οι όροι για τη διεξαγωγή δίκαιης ψηφοφορίας, λόγω της
απουσίας 300.000 Γεωργιανών από την Αµπχαζία, οι οποίοι εξεδιώχθησαν από τις εστίες τους.

Η διοργάνωση των εκλογών αυτών ουδόλως µειώνει την ανάγκη της αµπχαζικής πλευράς να
αναζητήσει συµβιβαστική λύση, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, και, ιδίως, τηρουµένης της
εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________

61/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις προεδρικές εκλογές στην Ουγκάντα
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα αποτελέσµατα των προεδρικών εκλογών που έλαβαν χώρα στην
Ουγκάντα στις 12 Μαρτίου 2001, στις οποίες έλαβαν µέρος έξι ανταγωνιστικοί υποψήφιοι.

Η ΕΕ εξαίρει τις προσπάθειες µιας εθνικής ένωσης οργανώσεων από την Ουγκάντα που
παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία. Σύµφωνα µε αυτούς τους τοπικούς παρατηρητές, αλλά
και µε άλλους διεθνείς, η ψηφοφορία στις 12 Μαρτίου φαίνεται ότι διεξήχθη οµαλά στις
περισσότερες περιοχές.
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Η ΕΕ επαινεί επίσης όλους τους κατοίκους της Ουγκάντα που µερίµνησαν ώστε να ασκήσουν το
δικαίωµα ψήφου τους µε ειρήνη και τάξη. Συγχρόνως, η ΕΕ έχει υπόψη της εκθέσεις περί νοθείας,
βίας και εκφοβισµού σε κάποιες περιοχές. Η ΕΕ αναµένει την απάντηση των αρχών τής Ουγκάντα
σχετικά µε αυτές τις αναφερόµενες παραβάσεις.

Η ΕΕ ζητά από τις αρχές τής Ουγκάντα να εξετάσουν τις ανεπάρκειες που επισήµαναν οι
παρατηρητές κατά την προεκλογική εκστρατεία και την ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές.

Η ΕΕ ζητά από τις αρχές τής Ουγκάντα να εξασφαλίσουν ότι οι βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του
2001 θα ανταποκριθούν πλήρως στα δηµοκρατικά πρότυπα.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

62/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τα Φίτζι
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2001

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση της προσωρινής κυβέρνησης των
Φίτζι να διεξαγάγει γενικές εκλογές βάσει του Συντάγµατος του 1997 στις 27 Αυγούστου 2001.
Η ΕΕ καλεί την προσωρινή κυβέρνηση να φροντίσει να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα αυτό και να
αρχίσουν αρκετά νωρίς οι προετοιµασίες για τις εκλογές αυτές.

Έχει πρωταρχική σηµασία οι εκλογές αυτές να είναι ελεύθερες και δίκαιες και όλοι οι παράγοντες
της κοινωνίας των Φίτζι να συνεργαστούν µέσα σε πνεύµα συµφιλίωσης ώστε να αποκατασταθεί
στα Φίτζι ένα δηµοκρατικό καθεστώς για όλους.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πορεία προς τις εκλογές και επιθυµεί να
συνεχίσει την συνεργασία µε τα Φίτζι βάσει της Συµφωνίας του Κοτονού.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία και
Λιχτενστάϊν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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63/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υποψηφιότητα
του κ. Κόφι Αννάν για δεύτερη θητεία ως Γενικού Γραµµατέως των Ηνωµένων Εθνών

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2001

«Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών κ. Κόφι Αννάν ανήγγειλε σήµερα ότι διατίθεται να
αναλάβει δεύτερη θητεία.

Η ΕΕ χαιρετίζει θερµά αυτή την αναγγελία. Η ΕΕ σηµειώνει επίσης ότι προσεχώς το Συµβούλιο
Ασφαλείας θα προβεί σε σύσταση στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε τον διορισµό του Γενικού
Γραµµατέως για την επόµενη θητεία.»

____________________

64/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το προεδρικό
διάταγµα για την ξένη βοήθεια καθώς και τις αναπληρωµατικές εκλογές στη Λευκορωσία

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2001

Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για το προεδρικό διάταγµα που εξεδόθη στις 12 Μαρτίου και αποσκοπεί
στην επιβολή µεγάλων περιορισµών όσον αφορά την ξένη βοήθεια προς τη Λευκορωσία στους
τοµείς του εκδηµοκρατισµού, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Αυτό το διάταγµα σηµατοδοτεί µια αλλαγή πορείας από την εκφρασθείσα βούληση για τη
διεξαγωγή διαλόγου µε τη διεθνή κοινότητα και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω
ενίσχυση της αυτοεπιβληθείσας αποµόνωσης. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ παροτρύνει τις αρχές της
Λευκορωσίας να αποσύρουν το διάταγµα.

Η ΕΕ παρακολούθησε µε τη µεγαλύτερη προσοχή τις αναπληρωµατικές βουλευτικές εκλογές στη
Λευκορωσία και την εκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε. Σηµείωσε επίσης την αξιολόγηση της
κατάστασης από τους αντιπροσώπους της ΕΕ στο Μίνσκ και από τη Συµβουλευτική και Εποπτική
Οµάδα του ΟΑΣΕ. Σε συζητήσεις µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας τον Φεβρουάριο,
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η ΕΕ τόνισε τη σηµασία της προόδου στα πλαίσια των γνωστών κοινών κριτηρίων του ΟΑΣΕ, της
ΕΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η ΕΕ λυπάται διότι παρατηρήθηκε ελάχιστη πρόοδος στη
διαδικασία εκδηµοκρατισµού πριν τις αναπληρωµατικές εκλογές και δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος
στα πλαίσια των κριτηρίων.

Εάν οι αρχές της Λευκορωσίας επιδείξουν βούληση για την ανάπτυξη πραγµατικής διαδικασίας
εκδηµοκρατισµού, η ΕΕ θα είναι πρόθυµη να προσφέρει την υποστήριξή της. Η ΕΕ θα
παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία πριν από τις προεδρικές εκλογές αυτού του έτους και καλεί
την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να δηµιουργήσει τις πολιτικές προϋποθέσεις για ελεύθερες και
αδιάβλητες προεδρικές εκλογές. Αυτό συνεπάγεται την επίτευξη πραγµατικής προόδου στα πλαίσια
των προαναφερθέντων κριτηρίων. Η ΕΕ τονίζει και πάλι τη σηµασία των δηµοκρατικών εκλογών
για τις µελλοντικές σχέσεις µεταξύ Λευκορωσίας και Ευρώπης. Αυτό θα αποτελέσει το αναγκαίο
πρώτο βήµα προς την εξοµάλυνση των σχέσεων µε την ΕΕ.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και, οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

65/2001

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη σύλληψη και την
προσαγωγή του Milomir Stakic στη Χάγη

Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύλληψη και την προσαγωγή, στις 23-
24 Μαρτίου, από τις αρχές του Βελιγραδίου του πρώην δηµάρχου του Prijedor της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, κ. Milomir Stakic, κατά του οποίου είχε απαγγείλει κατηγορία το ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο Εγκληµάτων Πολέµου της Χάγης (ΙCΤΥ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά αυτή την απτή κίνηση συνεργασίας των αρχών του Βελιγραδίου
καθώς και ορισµένες άλλες πρόσφατες θετικές εξελίξεις, και επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς
όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη και φορείς να εκπληρώσουν απολύτως την υποχρέωση τους να
συνεργαστούν µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, και προς όλα τα άτοµα κατά των οποίων το
∆ικαστήριο έχει απαγγείλει κατηγορία να παραδοθούν οικειοθελώς.

________________________
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66/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και
Τουρκίας, και των χωρών ΕΖΕΣ, µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, για τη

σύλληψη και τη µεταφορά του Μίλοµιρ Στάκιτς στη Χάγη
Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη σύλληψη και τη µεταφορά του Μίλοµιρ Στάκιτς στη Χάγη, δήλωση η οποία δηµοσιεύθηκε στις
Βρυξέλλες και στη Σκοκχόλµη, στις 27 Μαρτίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει την ευθυγράµµιση αυτή.

________________________

67/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε δήλωση των
συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών ΕΖΕΣ οι οποίες

είναι µέλη του ΕΟΧ, όσον αφορά την Αιθιοπία και την Ερυθραία
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ οι οποίες είναι µέλη του
ΕΟΧ, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της Κοινής Θέσης 2001/215/ΚΕΠΠΑ όπως
καθορίσθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στις 19 Μαρτίου 2001 βάσει του άρθρου
15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, σχετικά µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία, όσον
αφορά την απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Οι ως άνω χώρες θα
εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους πολιτική θα είναι σύµφωνη προς την εν λόγω Κοινή Θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και επικροτεί τη δέσµευση αυτή.

____________________
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68/2001

Κοινή ∆ήλωση της εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις τοπικές εκλογές στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στην
Ακτή του Ελεφαντοστού στις 25 Μαρτίου 2001, πραγµατοποιήθηκαν εν γένει µε τάξη και
διαφάνεια, µε εξαίρεση ορισµένα µεµονωµένα δυσάρεστα περιστατικά. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
εκφράζει την ικανοποίησή της για την συµµετοχή όλων των πολιτικών κοµµάτων στις εκλογές,
γεγονός που αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην πορεία εκδηµοκρατισµού της Ακτής του
Ελεφαντοστού.

Με βάση τις συνεχιζόµενες διαβουλεύσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και της Ακτής του
Ελεφαντοστού σύµφωνα µε το άρθρο 96 της συµφωνίας του Κοτονού, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
ελπίζει ότι οι εκλογές θα συµβάλλουν στην προώθηση της εθνικής συµφιλίωσης και στην εδραίωση
του δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος,
Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
συνυπογράφουν αυτήν τη δήλωση.

___________________

69/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επιδείνωση της
κατάστασης στη Μέση Ανατολή
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί και τις δύο πλευρές να ενεργήσουν µε τη µέγιστη αυτοσυγκράτηση, να
αποκαταστήσουν την ηρεµία και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εµποδίσουν
πράξεις που θα έχουν ως αποτέλεσµα νέα θύµατα. Επιπλέον, καλεί και τις δύο πλευρές να
αποφύγουν οιαδήποτε µονοµερή πράξη που µπορεί να προκαλέσει αύξηση των βιαιοτήτων και
επιδείνωση της κατάστασης.
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Γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ηµέρες θα επιφέρουν µόνο επιδείνωση της ήδη
πολύ σοβαρής κατάστασης στην περιοχή. Στρατιωτική επίλυση της παρούσας σύγκρουσης δεν
είναι δυνατή. Μόνο η επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας µπορεί να δηµιουργήσει τις
συνθήκες για βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας ως πρώτο βήµα προς την οµαλότητα. Είναι
επίσης απαραίτητο οι δύο πλευρές να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους σε θέµατα
ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την πρόσφατη έκρηξη βίας στην περιοχή και τις
καθηµερινές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές τόσο Παλαιστινίων όσο και Ισραηλινών. Η Ένωση
εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων και συµπαράσταση προς τους
τραυµατίες.

________________________

70/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις δραστηριότητες σε ισραηλινούς οικισµούς

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2001

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες σε
ισραηλινούς οικισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων για δηµιουργία νέων οικισµών και για
επέκταση υφισταµένων. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν σχέδια για την επέκταση του οικισµού Har
Homa/Jabal Abu Ghneim µε 2.800 πρόσθετες µονάδες κατοικίας και για τη δηµιουργία νέου
οικισµού που θα ονοµασθεί Giva�ot µε 6.000 µονάδες κατοικίας. Η ΕΕ καλεί την ισραηλινή
κυβέρνηση να αποτρέψει την υλοποίηση των σχεδίων αυτών.

Οι οικισµοί αλλάζουν το τοπίο και τη δηµογραφική σύνθεση των Κατεχόµενων Εδαφών. Όλες οι
δραστηριότητες αυτές είναι παράνοµες και αποτελούν µείζον εµπόδιο για την ειρήνη.

Η ΕΕ ένθερµα προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να µεταβάλει την πολιτική της όσον αφορά
τους οικισµούς στα Κατεχόµενα Εδάφη, συµπεριλαµβανοµένης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ.

_______________________
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71/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις Προεδρικές Εκλογές στο Μπενίν

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2001

Από κοινού µε όλους τους διεθνείς παρατηρητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επιτυχή
διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στο Μπενίν κατά τις οποίες ο λαός του Μπενίν εξέφρασε τη
θέλησή του µε υπευθυνότητα και πολιτοφροσύνη, θεωρεί δε ότι η σωστή διενέργεια των εκλογών
δίνει στο Μπενίν τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δηµοκρατική ανανέωση που άρχισε πριν από δέκα
χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κρίνει ότι τυχόν αµφισβητήσεις που έβλαψαν την προεκλογική εκστρατεία
οφείλονταν κυρίως σε ατέλειες της οργάνωσης και της εποπτείας των εκλογών. Τονίζει ότι πρέπει
να εξετασθούν αναλυτικά τα αίτια των συγκεκριµένων δυσλειτουργιών και δηλώνει ότι είναι
πρόθυµη να βοηθήσει στον τοµέα αυτόν.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί τις κρατικές αρχές του Μπενίν ως σύνολο να συνεχίσουν να ενισχύουν
τη δηµοκρατική διαδικασία µε την πραγµατική εφαρµογή των νόµων για την αποκέντρωση και να
προσχωρήσουν αποφασιστικά στην επανενεργοποίηση των άλλων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
που θα καταστήσουν δυνατή την προώθηση της οικονοµικής αύξησης και τη µείωση της φτώχειας.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_________________

72/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάσταση

στο Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2001

Με συνεχιζόµενη ανησυχία σχετικά µε την κατάσταση στο Μπουρούντι, η Ευρωπαϊκή Ένωση

καλεί τα ένοπλα κινήµατα FDD και FNL να προβούν σε άµεσο και άνευ όρων τερµατισµό των
εχθροτήτων, να συµµετάσχουν αµελλητί στην ειρηνευτική διαδικασία, και να δεχθούν να
διαπραγµατευθούν συµφωνία κατάπαυσης του πυρός,
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παρακινεί τους υπογράφοντες τη Συµφωνία της Αρούσα να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους
προκειµένου να συµφωνήσουν, µε πνεύµα συµβιβασµού και εθνικής ενότητας, όσον αφορά την
ηγεσία της µεταβατικής περιόδου, και να συµφωνήσουν όσον αφορά τµήµατα της Συµφωνίας των
οποίων η εφαρµογή µπορεί να αρχίσει αµέσως, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες στις οποίες
προέβη η Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρµογής, κατά την τελευταία συνεδρίασή της στην
Αρούσα,

καλεί τον Πρόεδρο της Λ∆Κ, κ. Καµπίλα, µε τη βοήθεια του Προέδρου του Γκαµπόν, κ. Μπόνγκο,
και του αντιπροέδρου της Νότιας Αφρικής, κ. Ζούµα, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την
προσέγγιση του FDD και της κυβέρνησης του Μπουρούντι, και επαναλαµβάνει την έκκλησή του
προς τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να διακόψουν κάθε µορφή συνδροµής και
συνεργασίας µε τις οµάδες αυτές, και να ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να παρακινήσουν τις
οµάδες αυτές να παύσουν τις δραστηριότητές τους,

καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι, και τους εκατέρωθεν αρµόδιους πολιτικούς, να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση κλίµατος εµπιστοσύνης στην πρωτεύουσα
Μπουζουµπούρα,

επαναλαµβάνει τη συνεχιζόµενη υποστήριξή του για την αποκατάσταση της ειρήνης στο
Μπουρούντι και για τη συµφιλίωση του έθνους, καθώς και τη δέσµευσή του να εξακολουθήσει να
ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες του πληθυσµού, µε την προοπτική επανάληψης της συνεργασίας για
την ανάπτυξη.

Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ,
που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________
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73/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την επίσκεψη του

Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο,
κ. Hans Haekkerup, στο Βελιγράδι

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσκεψη του Ειδικού Εκπροσώπου
του Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο, κ. Hans Haekkerup, στο Βελιγράδι στις 5
Απριλίου 2001. Η συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της Ο∆Γ, κ. Vojislav Kostunica, αποτελεί
σηµαντικό βήµα προόδου στην ανάπτυξη εποικοδοµητικής σχέσης µεταξύ της Αποστολής των
Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και της κυβέρνησης της Ο∆Γ.

Η ΕΕ επικροτεί ιδιαίτερα την υποστήριξη του Προέδρου, κ. Kostunica, για τις προσπάθειες που
καταβάλλει η UNMIK προκειµένου να δηµιουργήσει ένα νοµικό πλαίσιο για το Κοσσυφοπέδιο και
για το γεγονός ότι επιβεβαίωσε τη συµµετοχή των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία
αυτή.

Η ΕΕ υπενθυµίζει προηγούµενες δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι αρχές της Σερβίας/Ο∆Γ όσον αφορά
την απελευθέρωση των υπολοίπων πολιτικών κρατουµένων, οι οποίοι είναι Αλβανοί του
Κοσσυφοπεδίου. Η ΕΕ υποστηρίζει την ιδέα της δηµιουργίας κοινού µηχανισµού (Ο∆Γ/UNMIK)
για την εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουµένων, µε παράλληλη συµµετοχή των αρµοδίων
Σέρβων, Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου καθώς και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Η ΕΕ παρακινεί και πάλι τους αλβανούς ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου να ασκήσουν την επιρροή τους
για τον τερµατισµό της βίας και των οχλήσεων κατά των µειονοτήτων. Προτρέπει την KFOR και
την UNMIK να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή
ασφάλειας στις µειονοτικές κοινότητες και για τη δηµιουργία των απαιτουµένων προϋποθέσεων για
την ασφαλή και αξιοπρεπή επάνοδο στο Κοσσυφοπέδιο όλων των προσφύγων και εκτοπισµένων.

Η ΕΕ προσβλέπει στην επίσηµη δηµιουργία Γραφείων της UNMIK στο Βελιγράδι.

________________________
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74/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ειρηνευτική

διαδικασία της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD)
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει µε συνέπεια την ειρηνευτική πρωτοβουλία της IGAD αλλά και
έχει εκφράσει ανησυχίες για τη µέχρι σήµερα στασιµότητα της διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει συνεπώς µε µεγάλο ενδιαφέρον την επίσκεψη του Προέδρου
Daniel arap Moi στο Χαρτούµ στις 29-30 Μαρτίου 2001 που αποσκοπούσε στην αναζωπύρωση της
ειρηνευτικής διαδικασίας στο Σουδάν υπό την αιγίδα της IGAD.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη συµφωνία Κένυας-Σουδάν για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής
της επιτροπής της IGAD για το Σουδάν και προτρέπει την Κένυα, υπό την ιδιότητά της ως
προέδρου της Επιτροπής της IGAD, να συγκαλέσει την εν λόγω σύνοδο κορυφής το συντοµότερο
δυνατόν.

Η ενεργή συµµετοχή σε υψηλό πολιτικό επίπεδο της IGAD είναι ζωτική για την επίτευξη προόδου
στην κατεύθυνση της λήξης του πολέµου. Ακόµη σηµαντικότερη, όµως, είναι η ισχυρή πολιτική
βούληση τόσο της κυβέρνησης του Σουδάν όσο και του Κινήµατος Απελευθέρωσης του
Σουδανικού Λαού (SPLM/A) να εξεύρουν ειρηνική διευθέτηση στη σύγκρουση. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση απευθύνει συνεπώς έκκληση σε όλα τα µέρη να προσηλωθούν σε µια συνεχή και επίµονη
διαπραγµάτευση µε σκοπό τη δίκαιη και διαρκή πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης στο Σουδάν.
Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας της IGAD, θα πρέπει να προωθηθεί επειγόντως
µια συνολική κατάσταση του πυρός η οποία θα εποπτεύεται από αµοιβαία αποδεκτούς
παρατηρητές.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________
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75/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε δήλωση των

συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
των επίσης συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών ΕΖΕΣ

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την παράταση της Κοινής Θέσης
όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης
2001/284/ΚΕΠΠΑ που καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Απριλίου 2001
βάσει του άρθρου 15 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την παράταση της
Κοινής Θέσης όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ και ότι θα διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους
πολιτικές συνάδουν προς την εν λόγω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει αυτή τη δέσµευση και την δέχεται µε ικανοποίηση.

________________________

76/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το Νεπάλ

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει τη βαθιά της ανησυχία για τη σοβαρή κλιµάκωση της βίας και την
απώλεια ζωών από την µαοϊκή εξέγερση στο Νεπάλ προ ηµερών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της
στις οικογένειες των θυµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τέτοιες ενέργειες φονικής βίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη στήριξή της προς τη δηµοκρατική διακυβέρνηση και τη
διαδικασία εκδηµοκρατισµού η οποία έχει ενσωµατωθεί στο σύνταγµα του Νεπάλ και καλεί όλα τα
µέρη να επιδείξουν την προσήλωσή τους στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά την
αναζήτηση λύσης και να ενισχύσουν τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου στο Νεπάλ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την πεποίθησή της ότι οι πολίτες έχουν εύλογο δικαίωµα να αξιώνουν
να ζουν µε ασφάλεια και ότι οι κυβερνήσεις έχουν εύλογο δικαίωµα να µεριµνούν για την
ασφάλεια και την ευηµερία των λαών τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να
επιλύσουν την υφιστάµενη διαµάχη ειρηνικά και κατόπιν διαπραγµάτευσης, ώστε να προαχθεί η
σταθερή και συνεχής ανάπτυξη του Νεπάλ.



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

∆ελτίο 14.05.2001

32

- EL - PE 299.528

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

77/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στο Περού

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2001

H Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις γενικές προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές της 8ης
Απριλίου στο Περού, κατά τις οποίες η κυβέρνηση, οι εκλογικές αρχές και οι πολίτες επέδειξαν
σταθερή προσήλωση στη δηµοκρατία.

H Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την µεταβατική κυβέρνηση
για την πρόσκληση που απηύθυνε σε παρατηρητές για τις γενικές εκλογές του 2001. Κατά την
ποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές διεξήχθησαν σε κλίµα ελευθερίας, δικαιοσύνης και
διαφάνειας. Τα πρώτα αποτελέσµατα φαίνονται να γίνονται αποδεκτά σε µεγάλο βαθµό εκ µέρους
των πολιτικών σχηµατισµών και των προεδρικών υποψηφίων. Πρόκειται για ένα δείγµα
δηµοκρατικότητας που αποτελεί προάγγελο θετικών εξελίξεων για το µέλλον.

Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα, θα λάβει χώρα και δεύτερος γύρος εκλογών. H Ευρωπαϊκή
Ένωση επιβεβαιώνει ότι θα τηρήσει τη δέσµευσή της όσον αφορά την παρατήρηση των εκλογών
και για τον δεύτερο εκλογικό γύρο στο Περού.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_________________________
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78/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κλιµάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2001

Η κλιµάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή προκαλεί ιδιαίτερα έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ισραηλινή επίθεση εναντίον συριακών στόχων στο Λίβανο, η πρώτη µετά από πολλά
χρόνια, ως αντίποινα στις επιθέσεις των Χεζµπολάχ εναντίον των αγροκτηµάτων της Σήµπα,
συνιστά µια υπερβολική και δυσανάλογη αντίδραση. Εξάλλου, η υπερβολική χρήση των
στρατιωτικών δυνάµεων και η δυσανάλογη αντίδραση στις επιθέσεις µε όλµους από τα εδάφη υπό
παλαιστινιακή διοίκηση κατά ισραηλινών στόχων κλιµακώνουν περαιτέρω τη βία και επιτείνουν τη
σύγκρουση. Οι ισραηλινές επιδροµές στα υπό παλαιστινιακό έλεγχο εδάφη είναι παράνοµες και δεν
πρέπει να επαναληφθούν.

Ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να σταµατήσει. Το τίµηµα που θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί
της περιοχής θα µπορούσε να είναι υψηλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί όλα τα µέρη να
επιδείξουν τη µέγιστη δυνατή συγκράτηση, να αποκαταστήσουν την ηρεµία και να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη ενεργειών που µπορεί να έχουν και νέα θύµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πεπεισµένη ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από µια λύση
κατόπιν διαπραγµατεύσεων η οποία θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, ιδίως δε στις αποφάσεις αριθ.
242 και 338 των ΗΕ, καθώς και στην αρχή «γη έναντι ειρήνης». Η Ένωση παρακινεί τα δύο µέρη
να αναλάβουν σοβαρές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης κατόπιν διαπραγµατεύσεων στην
κρίσιµη αυτή φάση και επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτή την κατεύθυνση,
και συγκεκριµένα την αιγυπτο-ιορδανική πρωτοβουλία.

____________________
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79/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ�ευκαιρία της τρίτης
επετείου, στις 26 Απριλίου 2001, από τη δολοφονία του Επισκόπου Gerardi

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιµά σήµερα τη µνήµη του µακαριώτατου Gerardi, τρία χρόνια µετά τη
βάρβαρη δολοφονία του και εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη έναρξη της δίκης για
τη δολοφονία του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε επιδοκιµασία την επανειληµµένα εκφρασθείσα σταθερή
απόφαση του Προέδρου κ. Alfonso Portillo να υπάρξει εξιχνίαση της δολοφονίας του Επισκόπου
Gerardi. Η ΕΕ συµφωνεί και υποστηρίζει τους δικαστές, τις δικαστικές αρχές, τους ασκούντες
νοµικά επαγγέλµατα και όλους όσοι εµπλέκονται στις δυσκολίες ολόκληρης αυτής της διαδικασίας
έρευνας και παραποµπής σε δίκη, ιδίως εκείνους που έχουν γίνει στόχος απειλών και επιθέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη µεγάλη ανησυχία της για την αύξηση των απειλών και
επιθέσεων όχι µόνον κατά δικαστών και µελών των δικαστικών αρχών αλλά και κατά
υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηµοσιογράφων και πολιτικών αρχηγών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις αυτές οι οποίες εµποδίζουν την πρόοδο
στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και καλεί την κυβέρνηση της Γουατεµάλας να παρέχει
προστασία σε όσους αποτελούν στόχο και να ερευνά τα περιστατικά αυτά ώστε να µπορέσει να
αναληφθεί δικαστική δίωξη για την τιµωρία των υπευθύνων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες της Γουατεµάλας σε τήρηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. Καλεί τις αρµόδιες αρχές να καταπολεµούν την ατιµωρησία
και να εφαρµόζουν τις συστάσεις της Επιτροπής Ιστορικής ∆ιαλεύκανσης δίδοντας ιδιαίτερη
έµφαση στη δηµιουργία ενός σώµατος παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει επίσης τη
σηµασία των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση REMHI (Ανάκτηση της Ιστορικής Μνήµης)
«Guatemala Nunca Más» (Γουατεµάλα, Ποτέ Πια).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει επίσης σθεναρά όλους τους πολίτες της Γουατεµάλας, και ιδίως
όσους βρίσκονται στην εξουσία, να επιτείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρµογή των
Συµφωνιών Ειρήνης οι οποίες εξακολουθούν να έχουν κεντρικό και θεµελιώδη ρόλο στην ενίσχυση
της δηµοκρατίας, της εθνικής συµφιλίωσης και της ανάπτυξης στην Γουατεµάλα.
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Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σηµασία που έχει η διαλεύκανση της δολοφονίας
του µακαριώτατου Gerardi  καθώς και η τιµωρία των ενόχων στα πλαίσια των προσπαθειών
καταπολέµησης της ατιµωρησίας και ενίσχυσης µιας κοινωνίας διεπόµενης από τις αρχές του
κράτους δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη διατήρηση µε τη Γουατεµάλα εποικοδοµητικών διµερών
σχέσεων βασιζόµενων στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την εφαρµογή των
Συµφωνιών Ειρήνης.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_____________________

80/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ� ευκαιρία

της οριστικής σύστασης της Προσωρινής Ζώνης Ασφαλείας
µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας
Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επίσηµη σύσταση της Προσωρινής Ζώνης Ασφαλείας (ΠΖΑ)
στις 18 Απριλίου, όπως διαπιστώθηκε από την Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στην Αιθιοπία και
στην Ερυθραία (UNMEE). Η σύσταση της ΠΖΑ αποτελεί κρίσιµο βήµα στη συνεχιζόµενη
εφαρµογή της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την ισχυρή της υποστήριξη προς την Ειρηνευτική Συµφωνία
που υπεγράφη στο Αλγέρι στις 12 ∆εκεµβρίου 2000, καθώς και για τη Συµφωνία παύσης των
εχθροπραξιών που υπεγράφη στο Αλγέρι στις 18 Ιουνίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου
του Γενικού Γραµµατέα και καλεί την Αιθιοπία και την Ερυθραία να συνεργαστούν πλήρως µε την
UNMEE κατά την εκπλήρωση της αποστολής της. Η Ένωση καλεί αµφότερα τα µέρη να
παραµείνουν προσηλωµένα στην αρχή της ελευθερίας κινήσεων της UNMEE στην περιοχή στην
οποία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, να προβούν επειγόντως στη δηµιουργία αεροδιάδροµου
απευθείας σύνδεσης µεταξύ Αντίς Αµπέµπα και Ασµάρα και να προβούν στην άµεση
απελευθέρωση των υπολοίπων αιχµαλώτων πολέµου. Η Ένωση καλεί περαιτέρω τα µέρη να
απόσχουν από οποιαδήποτε στήριξη ενόπλων αντικαθεστωτικών οµάδων που θα µπορούσαν να
απειλήσουν την Προσωρινή Ζώνη Ασφαλείας και τις δραστηριότητες της UNMEE.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας να
προχωρήσουν σε εξοµάλυνση των µεταξύ τους σχέσεων και σε συµφιλίωση διαρκείας.

Η περιφερειακή συνεργασία είναι ζωτικής σηµασίας για µια σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη στο
Κέρας της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την
ειρηνευτική διαδικασία καθώς και να παρέχει συνδροµή στους πληθυσµούς που έχουν πληγεί από
τις συγκρούσεις. Με τη συνεχιζόµενη πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ΕΕ επιθυµεί να
υποστηρίξει την οικοδόµηση της ειρήνης, την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, και να συµβάλει στην
έναρξη διαλόγου περί µέτρων οικοδόµησης της εµπιστοσύνης και στις προσπάθειες για
εξοµάλυνση των σχέσεων, συνεργασία σε όλα τα πεδία αµοιβαίου ενδιαφέροντος και συµφιλίωση
διαρκείας µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

82/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε το δηµοψήφισµα
για την «΄Εγκριση του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Οσσετίας»

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2001

Η ΕΕ θλίβεται βαθύτατα για το αποκαλούµενο δηµοψήφισµα για την «Έγκριση του Συντάγµατος
της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Οσσετίας» που διεξήχθη στις 8 Απριλίου στη Νότια Οσσετία της
Γεωργίας.

Η διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος δεν συνεισφέρει στα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης και
υποβαθµίζει την έκταση και την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας της ΕΕ προς την περιοχή.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΑΣΕ για να διευκολύνει τη
διαπραγµατευτική διαδικασία. Ωστόσο, η διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος αντιβαίνει στην
προσπάθεια του ΟΑΣΕ να βοηθήσει τους εµπλεκόµενους στην εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.
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Με τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος δεν µειώνεται καθ� οιονδήποτε τρόπο η ανάγκη να
αναζητηθεί εκ µέρους της νοτιο-οσσετικής πλευράς µια συµβιβαστική λύση που να σέβεται το
διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Η ΕΕ αναµένει από τη
νοτιο-οσσετική πλευρά να αποδεχθεί την πρόσκληση του Προέδρου του ΟΑΣΕ να συµµετάσχει
στη συνάντηση του Βουκουρεστίου σχετικά µε τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Νότια Οσσετία.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

__________________

83/2001
∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε

την κατάσταση των µέσων ενηµέρωσης στη Ρωσική Οµοσπονδία
Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2001

Η ελευθερία του λόγου και η πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης αποτελούν θεµελιώδεις
δηµοκρατικές αρχές και βασικές αξίες για τη συνεργασία ΕΕ - Ρωσίας. Συγκαταλέγονται στα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα του ρωσικού λαού κατά την τελευταία δεκαετία. Ως εκ τούτου, οι
πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα αυτή προκαλούν εξαιρετική ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προεδρία της ΕΕ εξέφρασε πρόσφατα της ανησυχία της για τα γεγονότα που συνδέονται µε την
εξαγορά του µεγαλύτερου ρωσικού ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθµού εθνικής κάλυψης, NTV,
από τη Gazprom � µια επιχείρηση της οποίας η ρωσική κυβέρνηση είναι ο κύριος µέτοχος. Οι
συνεχείς ενέργειες κατά του NTV και άλλων µέσων ενηµέρωσης, αµέσως µετά την εξαγορά,
επέτειναν τις ανησυχίες τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της Ρωσίας, βλάπτοντας τα
δηµοκρατικά διαπιστευτήριά της.

Χωρίς να επιθυµεί να παρέµβει σε νοµικές διαδικασίες εντός της Ρωσικής Οµοσπονδίας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή στις πολιτικές συνέπειες των εν
λόγω ενεργειών στον χώρο των µέσων ενηµέρωσης, τα οποία πρέπει να παραµείνουν ανεξάρτητα
και ελεύθερα από κρατικές παρεµβάσεις. Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται, µάλιστα, να ερµηνευθούν
ως παρότρυνση για την ανάληψη δράσεων µε στόχο τον περιορισµό της ελευθερίας των µέσων
ενηµέρωσης σε ολόκληρη τη Ρωσική Οµοσπονδία, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Προκειµένου να εµποδιστεί η δηµιουργία µιας τέτοιας εντύπωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει
µε έµφαση στην πολιτική ηγεσία της Ρωσίας να διαβεβαιώσει τη ρωσική κοινωνία, καθώς και τους
ξένους εταίρους, ότι υποστηρίζει πλήρως την ύπαρξη και ανάπτυξη πολυφωνικών και ανεξάρτητων
µέσων ενηµέρωσης, τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ρωσικής δηµοκρατίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επιπλέον την πολιτική ηγεσία της Ρωσίας να παράσχει σαφείς
διαβεβαιώσεις ότι η πολυφωνία στα ρωσικά µέσα ενηµέρωσης αποτελεί πολιτική προτεραιότητα
και ότι θα δραστηριοποιηθεί ενεργά προς την προώθηση της πολιτικής αυτής, καθώς και για να
προστατεύσει την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. ∆εν νοείται δηµοκρατικό και σύγχρονο κράτος χωρίς ισχυρή κοινωνία πολιτών και
ελεύθερα µέσα ενηµέρωσης, και όπου κάθε πολίτης δεν έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην
πληροφορία µέσω της ανεξάρτητης ειδησεογραφίας.

________________________

84/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Απριλίου 2001 στο Μαυροβούνιο

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει την οµαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στο
Μαυροβούνιο. Η εκλογική διαδικασία ήταν στο ύψος των ευρωπαϊκών προτύπων. Η Ευρωπαϊκή
΄Ενωση αναµένει τώρα τον σχηµατισµό κυβέρνησης που θα συνεχίσει τις δηµοκρατικές
µεταρρυθµίσεις και θα ακολουθήσει πολιτική σεβόµενη τη βούληση των πολιτών του
Μαυροβουνίου.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί την νέα κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να επαναλάβει χωρίς
καθυστέρηση τον διάλογο µε το Βελιγράδι για τον επαναπροσδιορισµό των οµοσπονδιακών
σχέσεων µετά από συµφωνία και µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή. Η
επιτυχής έκβαση του διαλόγου αυτού, µε αποκλεισµό οποιασδήποτε µονοµερούς δράσεως, θα
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση να συνεχίσει την πολιτική, οικονοµική και χρηµατοδοτική
υποστήριξή της προς το Μαυροβούνιο.

Ανώτατοι υπάλληλοι της Τρόϊκας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης θα επισκεφθούν την Ποντγκόριτσα και
το Βελιγράδι στις 24 και 25 Απριλίου προς επίρρωση του µηνύµατος αυτού.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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86/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την αποφυλάκιση της "Οµάδας Djacova/Djacovica"

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του σερβικού Ανώτατου ∆ικαστηρίου για την
αποφυλάκιση των 145 Κοσοβάρων Αλβανών της λεγόµενης «Οµάδας Djacova/Djacovica». Τα
άτοµα αυτά είχαν καταδικαστεί συλλογικά, το Μάιο του 2000, σε ποινές φυλάκισης από επτά έως
δεκατριών ετών, για πράξεις τροµοκρατίας τις οποίες κατηγορούνταν ότι είχαν διαπράξει κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας του ΝΑΤΟ, το 1999.

Αυτό αποτελεί µια ακόµη ενέργεια του Βελιγραδίου για τη διόρθωση καταδικαστικών αποφάσεων
που έχουν ληφθεί µε πολιτικά κριτήρια κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει τώρα ότι η Σερβία θα ολοκληρώσει την επανεξέταση και των
υπολοίπων υποθέσεων το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να επανορθώσει τις αδικίες της
εποχής Μιλόσεβιτς. Αυτό θα ήταν ένα ακόµη µέτρο για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης, προς
την κατεύθυνση της µείωσης των εντάσεων.

Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς οι χώρες της ΕΖΕΣ
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

____________________

 87/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ουκρανία
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία. Την
απασχολεί σοβαρά το γεγονός ότι η πτώση της Κυβέρνησης Γιουσένκο ενδέχεται να αναστείλει την
διαδικασία οικονοµικής και πολιτικής µεταρρύθµισης, δεδοµένων των σηµαντικών επιτευγµάτων
της Κυβέρνησης αυτής κατά το παρελθόν έτος.

Κατά την γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο του που επιµελώς επετέλεσε ο κ. Γιουσένκο
προς εισαγωγή πραγµατικών οικονοµικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία
αποδείχθηκε ένα πάρα πολύ δυσχερές εγχείρηµα στο οποίο, δεδοµένων των περιστάσεων,
σηµείωσε παρά ταύτα αξιοσηµείωτες επιτυχίες. Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, υπήρξαν
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ορατές θετικές τάσεις στην οικονοµία της Ουκρανίας, ενώ τηρήθηκαν παράλληλα οι κοινωνικές
προτεραιότητες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την άποψή της ότι το είδος των οικονοµικών και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφήρµοσε ο κ. Γιουσένκο στην Ουκρανία είναι αναπόφευκτες
και ουσιαστικές, όπως σε όλες τις χώρες που βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. Χωρίς τις
εκτεταµένες αυτές µεταρρυθµίσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιµη θετική ανάπτυξη στη
χώρα. Η συνέχιση της προόδου προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί επίσης προϋπόθεση µιας πιο
στενής σχέσης µε την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι αποτελεί σήµερα προτεραιότητα για την Ουκρανία η παγίωση
της διαδικασίας πολιτικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης προκειµένου να οικοδοµηθεί µια
σταθερή και ευηµερούσα κοινωνία βασιζόµενη σε κοινές δηµοκρατικές αρχές, σε µια ισχυρή
κοινωνία των πολιτών και στις αρχές της οικονοµίας της αγοράς. Αυτό είναι ζωτικό για την
Ουκρανία, αλλά επίσης πολύ σηµαντικό για την διατήρηση της εµπιστοσύνης του έξω κόσµου. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επειγόντως τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της
Ουκρανίας να αρχίσουν ένα ενισχυµένο και εποικοδοµητικό διάλογο προς το συµφέρον όλων των
πλευρών, συµπεριλαµβανοµένου του λαού της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει µια ισχυρή, σταθερή και δηµοκρατική
Ουκρανία προσανατολισµένη προς την Ευρώπη.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

Οι ∆ηλώσεις υπ΄αριθ. 81/2001 και 85/2001 δεν είχαν διαβιβαστεί µέχρι το π έρας της συντάξεως
του παρόντος ∆ελτίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν τις πλήρεις
γνωµοδοτήσεις της ΟΚΕ στις 11 επίσηµες κοινοτικές γλώσσες στην
θέση της ΟΚΕ στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:

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

1. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

•  Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στην ενιαία αγορά (ΠΕΑ)
Εισηγητής : κ. WILMS  (Εργαζόµενοι - D)

Έγγραφα :  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 406/2001

Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση εξετάζει ορισµένα σηµαντικά θέµατα µε σκοπό τη διασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας µετά τη διεύρυνση της ΕΕ: τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών στο
πλαίσιο της διευρυµένης ΕΕ, τη συγκρισιµότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, τη βελτίωση των συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται
προς τους µετανάστες, τη βελτίωση της λειτουργίας του EURES και την καλύτερη εκτέλεση των
αποφάσεων που αφορούν την επιβολή κυρώσεων και προστίµων.

Η ΟΚΕ προτείνει να ενηµερώνει τακτικά η Επιτροπή το Παρατηρητήριο για την
Εσωτερική Αγορά (ΠΕΑ) της ΟΚΕ σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα και δραστηριότητες:

− συντονισµός των δραστηριοτήτων των δηµοσίων υπηρεσιών, του EURES και των µη
κερδοσκοπικών οργανώσεων·

− χορήγηση αδειών στις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δρουν στον τοµέα της παροχής
συµβουλών για τη µετανάστευση·

http://www.cese.europa.eu
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− συντονισµό της παροχής υλικού και της χρηµατοδοτικής υποστήριξης που χορηγείται στο δίκτυο
των υπηρεσιών παροχής συµβουλών·

− πραγµατοποίηση αναλύσεων και στατιστικών για τα θέµατα που άπτονται της ελεύθερης
κυκλοφορίας·

− στήριξη των κρατών µελών και των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την
ελεύθερη κυκλοφορία.

 
Πληροφορίες : κ. Jakob ANDERSEN (Tήλ. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

 
•  Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Εισηγητής : κ. SIMPSON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)

Έγγραφα : COM(2000) 412 final - 2000/0177 CNS - CES 411/2001

Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά την
πρόταση κανονισµού για την ευχερέστερη καθιέρωση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η
ΟΚΕ ενστερνίζεται την πρόταση σύµφωνα µε την οποία η προσχώρηση της Κοινότητας στη
Σύµβαση του Μονάχου είναι αναγκαία για την καθιέρωση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η
ΟΚΕ δέχεται ότι η πρόταση να χρησιµοποιηθούν οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας για την καταχώρηση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι
λογικότερη και απλούστερη από οποιαδήποτε πρόταση περί καθιέρωσης παράλληλου συστήµατος.
Η ΟΚΕ ευελπιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας θα αποδεχθεί την
προαναφερθείσα πρόταση και θα συνεργασθεί για την υλοποίησή της, προκειµένου να επιτευχθεί η
επιδιωκόµενη περαιτέρω ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της έρευνας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.

Η ΟΚΕ εκτιµά ότι καίρια συνιστώσα της πρότασης αποτελεί η άµεση συνύπαρξη
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε τις
υφιστάµενες ρυθµίσεις περί υποβολής αιτήσεων για το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η προοπτική µείωσης του κόστους του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο του προτεινόµενου συστήµατος. ΄Αµεση σχέση µε
το κόστος της καθιέρωσης ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας έχει το καθεστώς που θα
ισχύσει σχετικά µε τον γλωσσικό τοµέα. Έπειτα από την εξέταση ορισµένων άλλων εναλλακτικών
επιλογών, η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία το πλήρες
κείµενο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταχωρείται σε µία από τις τρεις
γλώσσες διαδικασίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά) και οι αξιώσεις να µεταφράζονται στις δύο
άλλες γλώσσες διαδικασίας.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας προϋποθέτει
εναργή προσδιορισµό και ευρεία κατανόηση των νοµικών µηχανισµών σε κάθε στάδιο. Κατά
συνέπεια η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση περί ιδρύσεως Κοινοτικού ∆ικαστηρίου ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τη µέθοδο που προβλέπεται από την Επιτροπή, υπό τον όρο ότι
πρωτοβάθµιες αρµοδιότητες θα επωµίζονται και τα υφιστάµενα εθνικά δικαστήρια, εκτελώντας
χρέη Κοινοτικού Πρωτοδικείου. Η ΟΚΕ εκτιµά ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί προσιτή πρόσβαση
για τις ΜΜΕ ή τους µικρούς οργανισµούς ερευνών στο Κοινοτικό ∆ικαστήριο ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας.

Πληροφορίες : κα Birgit FULAR (Tήλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

 
•  Iδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
Εισηγητής : κ. VAN DIJK  (Εργαζόµενοι - NL)

Έγγραφα : COM(2000) 507 final - 2000/0260 COD - CES 403/2001

Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής διότι θεωρεί ότι αποτελεί ένα βήµα
προς την σωστή κατεύθυνση της παροχής επαρκούς ελευθερίας προς τα ιδρύµατα επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών ώστε να προβούν στην ανάπτυξη µίας αποτελεσµατικής επενδυτικής
πολιτικής και να προωθήσουν τη διασυνοριακή διαχείριση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, µέσω της θέσπισης του κατάλληλου πλαισίου, ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας των µελλοντικών συνταξιούχων.

Στο πλαίσιο της γνωµοδότησης εξετάζονται τα ακόλουθα θέµατα:

− το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου οδηγίας·
− η ανάγκη ταχείας θέσπισης νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση των
συντάξεων·

− η ανάγκη διασφάλισης του ότι η προώθηση της ανάπτυξης των συντάξεων του Πυλώνα ΙΙ δεν έχει
ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση των κρατικών συντάξεων·

− οι συνέπειες που θα έχει η καθιέρωση του Ευρώ στους προτεινόµενους επενδυτικούς κανόνες·
− η ανάγκη διασφάλισης της συµµετοχής των δικαιούχων στα διοικητικά συµβούλια·
− το πρόβληµα της απαίτησης για την εξασφάλιση επαρκών στοιχείων του ενεργητικού "ανά πάσα
στιγµή".

Πληροφορίες :  κα. Alison IMRIE (Tήλ. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

∆ελτίο 14.05.2001

44

- EL - PE 299.528

•  Κανόνες ανταγωνισµού - ΄Aρθρα 81 και 82 της Συνθήκης
Εισηγητής : κ. BAGLIANO  (Eργοδότες - I)

Έγγραφα : COM(2000) 582 final - 2000/0243 CNS - CES 410/2001

Κύρια σηµεία :

Ο προτεινόµενος από την Επιτροπή κανονισµός, µε τον οποίο δίδεται συνέχεια στο
Λευκό Βιβλίο του 1999, θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος ανταγωνισµού της ΕΕ,
µέσω της κατάργησης του υφιστάµενου κεντρικού συστήµατος έγκρισης των κοινοποιήσεων και
των απαλλαγών και της αντικατάστασης του από ένα σύστηµα άµεσης εφαρµογής του άρθρου 81
από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού και τα δικαστήρια, επιφυλάσσοντας στην Επιτροπή το
δικαίωµα ανάληψης δράσης σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως αυτή τη ριζική µεταρρύθµιση καθώς και τις βασικές
αρχές που διέπουν το σχέδιο κανονισµού. Ωστόσο, θεωρεί ότι η πρόταση δεν προβλέπει τη θέσπιση
του πλήρους νοµικού πλαισίου που απαιτείται, ούτε τη λήψη των απαραίτητων επίσηµων
συνοδευτικών µέτρων που έχει ζητήσει η ΟΚΕ. Η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της ιδιαίτερα όσον
αφορά την εξασφάλιση µεγαλύτερων εγγυήσεων διασφάλισης της νοµικής ασφάλειας και της
οµοιόµορφης εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού της Κοινότητας.

Πληροφορίες : κα. Alison IMRIE (Tήλ. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Σκάφη αναψυχής
Εισηγητής : κ. COLOMBO  (Εργαζόµενοι - I)

΄Εγγραφα : COM(2000) 639 final - 2000/0262 COD - CES 397/2001  
 
Πληροφορίες : κ. Joγo Pereira DOS SANTOS (Tήλ.: 3225469245 -e-mail:
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

2. ΤΜΗΜΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

•  Προστασία των επιβατών αεροπορικών µεταφορών
Εισηγητής : κ. von SCHWERIN  (Εργαζόµενοι - D)

Έγγραφα : COM(2000) 365 final - CES 398/2001
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Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής µε στόχο τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων των θεµελιωδών δικαιωµάτων των επιβατών και τη συµπλήρωσή τους µέσω εθελούσιων
δεσµεύσεων των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδροµίων.

Η ΟΚΕ θεωρεί ακόµη ότι θα πρέπει:

− να διασφαλισθεί η ύπαρξη µεγαλύτερης διαφάνειας ως προς τα δικαιώµατα των καταναλωτών
και τις τιµές

− θα πρέπει να βελτιωθούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών σε περίπτωση υπεράριθµων
κρατήσεων (άρνηση επιβίβασης).

− θα πρέπει να προβλεφθεί η µείωση της τιµής των εισιτηρίων στην περίπτωση πτήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν µε σηµαντική καθυστέρηση µε υπαιτιότητα της αεροπορικής εταιρείας

− θα πρέπει να προβλεφθεί µια γενική δυνατότητα µεταβίβασης του εισιτηρίου, υπό την
προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονοµεύονται οι όροι των ειδικών τιµών εισιτηρίων
µέσω εικονικών κρατήσεων θέσεων

− θα πρέπει να βελτιωθούν τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί εύλογο να συµµετάσχουν και οι ενώσεις των καταναλωτών
στη δηµιουργία αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών.

 Πληροφορίες :  κ. Luis LOBO  (Tήλ. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Τοµέας ανωτάτου επιπέδου ".EU" στο ∆ιαδίκτυο (Internet)
Εισηγητής : κ. MORGAN (Eργοδότες - UK)

Έγγραφα : COM(2000) 827 final - 2000/0328 COD - CES 399/2001
 
Πληροφορίες : κ. Robert STEINLECHNER (Tήλ.: 32254682-87 e-mail :
robert.steinlechner@esc.eu.int)

3. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Υγιεινή ειδών διατροφής
•  Εισηγητής : κ. VERHAEGHE (Eργοδότες - B)

Έγγραφα : COM(2000) 438 final - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD - CES 405/2001
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Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για: τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι
νέες προτάσεις, και πιο συγκεκριµένα: α) το γεγονός ότι η κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των
τροφίµων βαρύνει τους φορείς εκµετάλλευσης του κλάδου των τροφίµων, την προσέγγιση "από το
αγρόκτηµα στο τραπέζι", την υποχρέωση εφαρµογής του συστήµατος HACCP (στους
καλυπτόµενους τοµείς) και της ανιχνευσιµότητας της προέλευσης των τροφίµων, τη συµβατότητα
µε τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες και β) την επιλογή της θέσπισης κανονισµών µάλλον παρά
οδηγιών.

Ωστόσο, κρίνει ότι το πεδίο εφαρµογής των νέων κανονισµών θα έπρεπε να
καλύπτει γενικά την παραγωγή όλων των συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των
ειδών διατροφής, συµπεριλαµβανοµένων των ορυκτών προϊόντων, των προϊόντων που προέρχονται
από χηµική σύνθεση και του λιανεµπορίου διότι κρίνει ότι ο αποκλεισµός της λιανικής πώλησης
από το πεδίο εφαρµογής των νέων κανονισµών δεν δικαιολογείται διόλου όταν πρόκειται για
σηµαντικά καταστήµατα διανοµής (πολυκαταστήµατα) που διαθέτουν αίθουσες στις οποίες
προετοιµάζονται µεγάλες ποσότητες προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως για παράδειγµα οι
θάλαµοι τεµαχισµού του κρέατος.

Η ΟΚΕ τονίζει σχετικά την ανάγκη κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των
επιχειρήσεων, προσαρµοσµένης στις δραστηριότητές τους, καθότι η ασφάλεια των προϊόντων
προϋποθέτει τη δέσµευση όλων, του καθενός στο επίπεδο που του αναλογεί. Η ΟΚΕ φρονεί ότι: α)
στην περίπτωση των µεταποιηµένων προϊόντων η διαχείριση του σήµατος υγειονοµικής
καταλληλότητας δεν θα πρέπει να υπάγεται αναγκαστικά στις αρµοδιότητες των διοικητικών
αρχών, β) ότι το κείµενο δεν διευκρινίζει επαρκώς τις ευθύνες που αναλογούν αντίστοιχα στα
κράτη µέλη και στην Επιτροπή, γ) όσον αφορά τους ελέγχους των µεταποιηµένων προϊόντων, οι
έλεγχοι θα έπρεπε να πραγµατοποιούνται πριν φθάσουν στα αγροκτήµατα, στο επίπεδο της
παραγωγής τους, δ) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιθεώρηση ante mortem πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τα στοιχεία σχετικά µε την εκτροφή που υποχρεούνται να τηρούν οι εκτροφείς και ε) τα
ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής που προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες πρέπει να τηρούν
τους αντίστοιχους κανόνες της νοµοθεσίας της χώρας εισαγωγής ή/και του Codex Alimentarius.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες που να τα καλύπτουν, δικαιολογείται απόλυτα η
απαίτηση της συµµόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

Πληροφορίες : κ. Nικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ (Tήλ. : 32 2 546 9109 - e-mail:
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Ασφάλεια των τροφίµων - Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων
Εισηγητής : κ. VERHAEGHE (Eργοδότες - B)

Έγγραφα : COM(2000) 716 final - 2000/0286 COD - CES 404/2001 
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Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ επικροτεί µεν αυτή τη νέα προσέγγιση της νοµοθεσίας της ΕΕ για τα
τρόφιµα, η οποία δίδει έµφαση στην ασφάλεια των τροφίµων, αλλά συνιστά τη διαρκή εναρµόνιση
µε σταθερά εδραιωµένες βασικές αρχές επί των οποίων έχει στηριχθεί σε µεγάλο βαθµό η εν λόγω
νοµοθεσία, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, η αµοιβαία αναγνώριση, η αναλογικότητα και η
επικουρικότητα. Μεταξύ των στόχων της νοµοθεσίας απαιτείται να αναφέρονται και άλλες
παράµετροι, πέραν της ασφάλειας των τροφίµων, µε στόχο τη διαµόρφωση του "ευρωπαϊκού
προτύπου για τα τρόφιµα" σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, της ποικιλίας και της ασφάλειας,
όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά το Συµβούλιο Γεωργίας του Biarritz.

Η ΟΚΕ σηµειώνει µε ευχαρίστηση ότι αρκετές από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν
στη γνωµοδότησή σχετικά µε το Λευκό Βιβλίο συµπεριλήφθησαν στην πρόταση· συγκεκριµένα, οι
συστάσεις όσον αφορά την επίδειξη µεγαλύτερης προσοχής για τη διαχείριση κρίσεων, την
ενσωµάτωση ορισµένων αρµοδιοτήτων επί θεµάτων διατροφής και πόσιµου ύδατος στον ορισµό
των τροφίµων, καθώς και ζητήµατα που άπτονται της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας, και των
θαλάσσιων προϊόντων.

Μεταξύ των προτάσεων που δεν ελήφθησαν υπόψη περιλαµβάνονται εκείνες που
αφορούν κοινωνικές πτυχές, οι οποίες παραπέµφθηκαν σε άλλες νοµικές πράξεις. Η ΟΚΕ
επισηµαίνει ότι οι γνώµες που υιοθετεί η ΕΥΤ ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε τοµείς
όπως η ασφάλεια στην εργασία, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και
προτίθεται να επανέλθει επ' αυτών σε µελλοντικές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε συγκεκριµένες
παραµέτρους της ασφάλειας των τροφίµων.

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την επιλογή του όρου "Υπηρεσία" για την ίδρυση του νέου
οργανισµού δεδοµένου ότι έτσι καταδεικνύεται σαφώς η πρόθεση να καταστεί αυτή η νέα
διάρθρωση ο ακρογωνιαίος λίθος της νέας πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιµα. Κρίνεται σκόπιµο να
εξουσιοδοτηθεί αυτή η νέα υπηρεσία να λειτουργεί ως τελικός διαιτητής σε περίπτωση
αλληλοσυγκρουόµενων επιστηµονικών γνωµών ή, τουλάχιστον, να έχει την πρωτοκαθεδρία σε
περιπτώσεις διαφορών επί θεµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της.

Εφόσον υφίσταται καθολική συναίνεση όσον αφορά το σηµαντικό ρόλο της
µελλοντικής ΕΥΤ, η ΟΚΕ θεωρεί λογική απόρροια την ανάθεση στην ΕΥΤ ρόλου κατά τη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τα τρόφιµα, µε αποστολή τη διασφάλιση επιστηµονικής
λογικής ακολουθίας, την πάγια τήρηση ουδέτερης στάσης και την ορθολογική διάκριση µεταξύ
Αξιολόγησης του Κινδύνου και ∆ιαχείρισης του Κινδύνου.

Ο κανονισµός θα πρέπει πρωτίστως να σκιαγραφεί τις δυνατότητες ανάληψης απτής
δράσης. Η πραγµατική πρόκληση συνίσταται στη βελτίωση της κατάστασης εν συγκρίσει προς το
παρελθόν, καθώς και στην ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης έναντι του συνόλου της τροφικής
αλυσίδας. Η ΟΚΕ προτίθεται να παρακολουθεί τις µελλοντικές εξελίξεις, µε στόχο να διασφαλίσει
την κατ' εξοχήν εστίαση των εξελίξεων επί θεµάτων ασφάλειας των τροφίµων  στα αποτελέσµατα
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και στα µέτρα πρόληψης· ως εκ τούτου, προβλέπει την καθιέρωση ad hoc αξιολόγησης των
εξελίξεων στο συγκεκριµένο τοµέα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, για την εξασφάλιση της
συνοχής και του διαλόγου επί των εν λόγω θεµάτων.

Πληροφορίες : κα Silvia CALAMANDREI (Tήλ. : 32 2 546 9657 - e-mail:
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Αλιεία/∆ιαρθρωτικές δράσεις
Εισηγητής : κ. MUΡIZ GUARDADO (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)

΄Εγγραφα : COM(2000) 62 final - 2000/0235 CNS - CES 409/2001 
 
Πληροφορίες : κα Silvia CALAMANDREI (Tήλ. : 32 2 546 9657 - e-mail :
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

4. ΤΜΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ"

•  Ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
Εισηγητής : κ. BENTO GONΗALVES (∆ιάφορες δραστηριότητες - PO)

Έγγραφα : COM(2000) 545 final - 2000/0227 (COD) - CES 401/2001

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ αποδέχεται γενικά την πρόταση σύστασης αν και διατυπώνει µια σειρά
παρατηρήσεων που εντάσσονται στο σύνολο των θέσεων που έχει εκφράσει ήδη για το θέµα.  Η
ΟΚΕ επιθυµεί κυρίως όπως :

− η Ο∆ΠΖ µπορεί να προσφεύγει σε διάφορες οικονοµικές πηγές, τόσο κοινοτικές όσο και
εθνικές, κατ΄εφαρµογή των αρχών της προσθετικότητας και συµπληρωµατικότητας·

 
− το οικονοµικό κονδύλιο που είναι αναγκαίο επιτυγχάνεται βάσει διαρθρωτικών κεφαλαίων και
του προγράµµατος INTERREG·

 
− η παρουσίαση των σχεδίων διαρθρώνεται σε µερικά προγράµµατα που προσανατολίζονται σε
ειδικούς στόχους για τη διαρκή εκµετάλλευση της ακτής·

 
− οι δηµόσιες και ιδιωτικές συµπράξεις ενθαρρυνθούν·
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− ληφθούν περιοριστικά µέτρα κατά της καταχρηστικής και υπέρµετρης εκµετάλλευσης που ασκεί
αφόρητες και ασύµβατες µε την οικολογική ευθραυστότητα πιέσεις στην παράκτια ζώνη.

Πληροφορίες : κ. Alberto ALLENDE (Τηλ. 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Πρακτικές πτυχές της καθιέρωσης του Ευρώ
Εισηγητής : κ. BURANI (Eργοδότες - IT)

Έγγραφα : COM(2000) 443 final - CES 407/2001

Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την αναγκαιότητα µιας νέας εκστρατείας ενηµέρωσης µε τη
χρησιµοποίηση πολυµέσων - κυρίως όµως της τηλεοράσεως - ενόψει της µετατροπής των εθνικών
νοµισµάτων σε ευρώ, υποδεικνύει όµως να γίνει στον κατάλληλο χρόνο µε τις λιγότερες δυνατές
εθνικές δηµόσιες δαπάνες και κυρίως µε την ελάχιστη συµµετοχή του κοινοτικού χρήµατος:
σε πρακτικό επίπεδο κάθε κράτος είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές επικοινωνίας που θα
ακολουθήσει.

Κατά τη γνώµη της ΟΚΕ τα πρακτικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη µετάβαση
στο ενιαίο νόµισµα είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θα πρέπει να δραµατοποιούνται, ούτε στην πράξη,
ούτε κατά την παροχή ενηµέρωσης στους πολίτες.

Πληροφορίες : κ. Alberto ALLENDE (Τήλ. 32 2 546 96 79 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διασυνοριακή συνεργασία και η εµπειρία από το πρόγραµµα
INTERREG
Εισηγητής : κ. BARROS VALE (Eργοδότες - PO)

Έγγραφα : CES 400/2001

Κύρια σηµεία :

Η ανάλυση των εµπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του
INTERREG στο παρελθόν, οδηγεί στην εξαγωγή ορισµένων σηµαντικών συµπερασµάτων. Η ΟΚΕ
είναι της γνώµης ότι η Επιτροπή:
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− θα πρέπει να προβεί στην προσεκτικότερη εξέταση των εν λόγω προβληµάτων, προκειµένου να
διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιµασία των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών µε
στόχο την επιτυχή και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του προγράµµατος.

− θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά το εν λόγω πρόβληµα και να επιδιώξει την ύπαρξη
µεγαλύτερης ευελιξίας κατά την εφαρµογή του προγράµµατος.

− να επισηµάνει την αποκέντρωση του προγράµµατος, ούτως ώστε οι περιφερειακές αρχές, οι
οποίες γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλοτε την πραγµατική κατάσταση των περιοχών
τους, να διαχειρισθούν αποτελεσµατικότερα το θέµα και να προβούν στην αµεσότερη και
ουσιαστικότερη ανάληψη δράσης στον τοµέα της ανάπτυξης της συνεργασίας.

 
− να προωθήσει την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ περιφερειών, που ιστορικά παρεµποδίζεται από
την ύπαρξη συνόρων.

Πληροφορίες :  κ. Roberto PIETRASANTA (Τήλ. 32 2 546 93 13 - e-mail :
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

5. ΤΜΗΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ"

•  Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων
Εισηγήτρια : κα. CASSINA (Εργαζόµενοι - IT)

Έγγραφα : COM(2000) 303 def. - 2000/0127 (CNS) - CES 402/2001

Κύρια σηµεία :

Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση για τη θέσπιση µιας δέσµης ελάχιστων κανόνων,
τόσο από την άποψη της ουσίας όσο και από την άποψη των διαδικασιών, καθώς και µέτρα για να
εξασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη για την
υποδοχή των εν λόγω ατόµων και την υποστήριξη των συνεπειών της υποδοχής.

Η ΟΚΕ κρίνει θετικά το γεγονός ότι ο προσδιορισµός του πότε υπάρχει "µαζική
συρροή" εξαρτάται από απόφαση του Συµβουλίου, η οποία θα λαµβάνεται ταχύτατα µε ειδική
πλειοψηφία.

Παρά το γεγονός ότι θεωρεί το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται ως ανεπαρκές, η
ΟΚΕ εκτιµά ιδιαιτέρως την προσοχή που επιδεικνύεται προς τους "µη συνοδευόµενους ανηλίκους"
και το γεγονός ότι η οδηγία προβλέπει την υποχρέωση να ενθαρρυνθεί η ενσωµάτωση των
εκτοπισθέντων ατόµων.
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Η ΟΚΕ εκτιµά την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους πρόσφυγες καθώς και
το γεγονός ότι η οδηγία θεσπίζει ορισµένα µέτρα σχετικά µε τον επαναπατρισµό.

Η ΟΚΕ καλεί όλα τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και
τις ΜΚΟ που λειτουργούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να προγραµµατίσουν,
προληπτικώς, τη δηµιουργία µια διάρθρωσης έκτακτης ανάγκης που θα µπορεί να τίθεται σε
λειτουργία την κατάλληλη στιγµή.

Πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO (Tήλ. 32 2 9718   e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Μισθολογικές διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών
Εισηγήτρια.: κα. FLORIO (Εργαζόµενοι - IT)

Έγγραφα : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 408/2001

Κύρια σηµεία :

Η ισότητα αποδοχών µεταξύ ανδρών και γυναικών καθιερώνεται από τα πρώτα
κείµενα της κοινοτικής νοµοθεσίας, ενώ κατά τα τελευταία έτη η ΕΕ έχει προβεί στην ανάληψη
µίας σειράς πρωτοβουλιών µε σκοπό την καταπολέµηση των µισθολογικών διακρίσεων. Η
µισθολογική κατάσταση στην Ευρώπη εξακολουθεί ωστόσο να χαρακτηρίζεται από µια απόκλιση
µεταξύ ανδρικών και γυναικείων απολαβών που κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 27%. Ακόµη και αν
ληφθούν υπόψη ορισµένες διαρθρωτικές διαφορές της αγοράς εργασίας µεταξύ ανδρών και
γυναικών (ηλικία, επάγγελµα και τοµέας δραστηριότητας) οι οποίες δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι
εισάγουν διακρίσεις, παραµένει ωστόσο µια διαφορά ύψους 15%.

Η έλλειψη εκσυγχρονισµένων στοιχείων για τις µισθολογικές διαφορές θεωρείται
ιδιαίτερα σοβαρή. Θα πρέπει συνεπώς να υποκινηθούν τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών να περισυλλέξουν αξιόπιστα στοιχεία.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει µια έρευνα ως προς τον τρόπο
µε τον οποίο η οδηγία του 1975 για ίσες αποδοχές και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
έχουν εφαρµοσθεί στα κράτη µέλη. Βάσει της έρευνας αυτής - και αφού ληφθούν υπόψη οι
αλλαγές στην αγορά εργασίας - επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν συζητήσεις για την ανάγκη
επανεξέτασης της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας.

Η ΟΚΕ κρίνει απαραίτητο, µε στόχο τον καλύτερο προσδιορισµό της νέας
κοινοτικής νοµοθεσίας και τη λήψη µέτρων που θα συνάδουν περισσότερο προς τη νέα
πραγµατικότητα της αγοράς της εργασίας, να υπάρξει προκαταρκτική διαβούλευση της Επιτροπής
µε τους κοινωνικούς εταίρους.

Πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO (Tήλ. 32 2 546 9718- e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
__________________________
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ1

� Εισήγηση της Επιτροπής -Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και
επέκταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, Τόµος Ι + Τόµος ΙΙ : ∆ιαρθρωτικοί δείκτες
(6248/01 + ADD 1) - (COM(01)0079)

� Τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών
(6554/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών
αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(7005/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συµβολή των δηµόσιων οικονοµικών στην ανάπτυξη και την
απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιµότητας
(5260/01) - (COM(00)0846)

� Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου (ECOFIN) για τη συµβολή των δηµόσιων
οικονοµικών στην οικονοµική αύξηση και την απασχόληση : βελτίωση της ποιότητας και της
διατηρησιµότητας
(6997/01)

� (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

� Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τον περιορισµένο κατάλογο διαρθρωτικών
δεικτών
(6999/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και
κεφαλαίων
(5301/01) - (COM(00)0881)

� Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - (COM(01)0105)

                                                
1 Τα έγγραφα COM/SEC διατίθενται στο σύστηµα EPADES PUBLIC\Greffe 2000,
   Τα έγγραφα του Συµβουλίου διατίθενται στο σύστηµα
   EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm
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� Έγγραφο βασικών θεµάτων του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τους Γενικούς
Προσανατολισµούς των Οικονοµικών Πολιτικών του 2001
(7001/01)

� Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

� Council (Employment and Social Policy) Presidency conclusions
(6853/01 + REV 1(fr)

� Γνώµη της επιτροπής απασχόλησης σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής : Αξιοποίηση
του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας
(6454/01 + ADD 1)

� Γνώµη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής :
Αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης : εδραίωση και επέκταση της στρατηγικής
της Λισσαβώνας
(6455/01 + ADD1 + ADD2)

� Προκαταρκτική µελέτη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα των συντάξεων
(6457/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής : - Πίνακας αποτελεσµάτων όσον αφορά την υλοποίηση της
ατζέντας κοινωνικής πολιτικής
(6452/01)

� Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο : «Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές
σε όλους και µε πρόσβαση από όλους»
(6453/01) - (COM(01)0116)

� Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας : «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης»
(5980/01)

� Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός) για τις
πτυχές της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του
Κάρντιφ
(6704/01)
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� Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών»
(5224/01 - (COM(00)0888)

� Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής : «Βελτίωση και απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος»
(7253/01) - (COM(01)0130)

� Σχέδιο δράσης «eEurope 2002» : Έγκριση του καταλόγου συµπληρωµατικών δεικτών
συγκριτικής αξιολόγησης
(6782/01)

� Commission communication eEurope 2002: impact and priorities
(7183/01)- (COM(01)0140)

� Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) - (COM(01)0125)

� Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις : Ετήσια Έκθεση για την εφαρµογή
(7125/01) - (COM(01)0122)

� Πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και της Καινοτοµίας
(7254/01) - (SEC(01)0465)

� Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
πρόοδο που επετεύχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                      (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

FÄRM
(PSE)

Κοσσυφοπέδιο: νέα έκτακτη
χρηµατοδοτική βοήθεια για το έτος
2001

BUDG (Γ) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Συµφωνία ΕΕ/ΠΓ∆ Μακεδονίας:
σύναψη ενδιάµεσης συµφωνίας

BUDG (Γ) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, πρόγραµµα δορυφορικής
ραδιοπλοηγήσεως: αποτελέσµατα
της φάσης καθορισµού

BUDG (Γ) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου CONT (Γ) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ρουµανίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Σλοβακίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας CONT (Γ) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λεττονίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Εσθονίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λιθουανίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0379/97
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Βουλγαρίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0380/97

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

CONT (Γ) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Προσχώρηση της Μάλτας CONT (Γ) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

∆ιορθωτικός και συµπληρωµατικός
προϋπολογισµός 3/2001

CONT (Γ) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Κοσσυφοπέδιο: νέα έκτακτη
χρηµατοδοτική βοήθεια για το έτος
2001

CONT (Γ) 26.04.01 C5-0138/01

Οµάδα
PSE

Οι εργασίες της Συνέλευσης ΄Ισης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ το 2001

DEVE (O) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Καθεστώς της ευρωπαϊκής ανώνυµης
εταιρείας

ECON (Γ) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Ενέργεια: ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού. Πράσινη Βίβλος

ECON (Γ) 10.04.01 C5-0145/01

KATΗΦΟΡΗΣ
(PSE)

Βιοµηχανοποιηµένα καπνά: δοµή και
συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης (τροπ. οδ. 92/79/ΕΟΚ,
92/80/ΕΟΚ, 95/59/ΕΚ)

ECON (O) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Μηχανισµός µεσοπρόθεσµης
οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου
πληρωµών των κρατών µελών
(κατάργηση καν. (EK) 1969/88)

ECON (O) 10.04.01 C5-0121/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ATTWOOLL
(ELDR)

΄Ισοι µισθοί για ίση εργασία EMPL (Γ) 04.04.01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Πολιτική για το περιβάλλον και τη
βιώσιµη ανάπτυξη: προετοιµασία
του Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ

EMPL (Γ) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Ενέργεια: ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού. Πράσινη Βίβλος

ENVI (Γ) 10.04.01 C5-0145/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Προστασία των ζώων κατά τη
µεταφορά: κτηθείσα πείρα (οδηγία
95/29/ΕΚ)

ENVI (Γ) 10.04.01 C5-0189/01

WHITEHEAD
(PSE)

Τηλεόραση χωρίς σύνορα: εφαρµογή
της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

ENVI (Γ) 10.04.01 C5-0190/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Μηχανές (τροποποίηση οδηγίας
95/16/ΕΚ)

ENVI (Γ) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

Οδικές µεταφορές: οικοσηµεία για
τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που
διέρχονται από τηνη Αυστρία
(τροποποίηση του πρωτοκόλλου 9

ENVI (Γ) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
έρευνας και επίδειξης, πρόγραµµα-
πλαίσιο 2002-2006

ENVI (Γ) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Βιοµηχανοποιηµένα καπνά: δοµή και
συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης (τροπ. οδ. 92/79/ΕΟΚ,
92/80/ΕΟΚ, 95/59/ΕΚ)

ENVI (Γ) 11.04.01 C5-0139/01

Οµάδα
PPE-DE

Προστασία του περιβάλλοντος :
καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας, παραβάσεις και
ποινικές κυρώσεις

ENVI (O) 26.04.01 C5-0116/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GRÖNER
(PSE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
µε σκοπό την υλοποίηση του ΕΧΕ,
πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο

FEMM (Γ) 10.04.01 C5-0087/01

THEORIN
(PSE)

Οργάνωση του χρόνου εργασίας:
πορεία προόδου όσον αφορά τη
µεταφορά της οδηγίας 93/104/ΕΚ

FEMM (Γ) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Η Συνθήκη της Νίκαιας και το
µέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ITRE (Γ) 24.04.01

LINKOHR
(PSE)

Λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ:
ερευνητικό πρόγραµµα του Ταµείου
έρευνας για τον άνθρακα και το
χάλυβα, κατευθυντήριες γραµµές

ITRE (O) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας JURI (Γ) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

JURI (Γ) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση JURI (Γ) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Το νοµικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης

JURI (Γ) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας JURI (Γ) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Εσθονίας JURI (Γ) 11.04.01 C4-0110/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WIELAND
(PPE-DE)

Βιοµηχανοποιηµένα καπνά: δοµή και
συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης (τροπ. οδ. 92/79/ΕΟΚ,
92/80/ΕΟΚ, 95/59/ΕΚ)

JURI (Γ) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκές χρηµατοπιστωτικές
αγορές: συµβάσεις
χρηµατοπιστωτικής εγγύησης και
νοµική ασφάλεια

JURI (Γ) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Προστασία του περιβάλλοντος :
καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας, παραβάσεις και
ποινικές κυρώσεις

JURI (Γ) 14.05.01 C5-0116/01

Λόρδος
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Κεφαλαιαγορά, χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες: εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων

JURI (O) 24.04.01 C5-0061/01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Προστασία του περιβάλλοντος :
καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας, παραβάσεις και
ποινικές κυρώσεις

LIBE (Γ) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
µε σκοπό την υλοποίηση του ΕΧΕ,
πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο

PECH (Γ) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

∆ιατήρηση των αλιευµάτων:
αποκατάσταση του µπακαλιάρου
gadus morhua στη Θάλασσα της
Ιρλανδίας (τροποποίηση
κανονισµού)

PECH (O) 24.04.01 C5-0140/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
µε σκοπό την υλοποίηση του ΕΧΕ,
πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο

RETT (Γ) 25.04.01 C5-0087/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
έρευνας και επίδειξης, πρόγραµµα-
πλαίσιο 2002-2006

RETT (Γ) 25.04.01 C5-0171/01

Οµάδα
ELDR

Προενταξιακό διαρθρωτικό µέσον
ISPA (τροποποίηση κανονισµού
1267/99/ΕΚ)

RETT (Γ) 25.04.01 C5-0152/01

_______________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Απαλλαγή για το 1999. Σχέδιο
δράσης για τη βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης και των
διαδικασιών σε απάντηση των συστάσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

CONT SEC (01) 246
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο για την εξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ -
Τµήµα Εγγυήσεων - Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.
1/2001 και αριθ. 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
τελ.

Γνώµη της Επιτροπής για την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 17/11/2000 σχετικά µε τον ∆ιαµεσολαβητή

SEC (01) 458
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: Πρώτη
έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου της έρευνας και της
Καινοτοµίας - ΄Εκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001

ITRE SEC (01) 465
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο για την εξέλιξη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα
Εγγυήσεων - Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 3/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 505
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών επί της εφαρµογής της
κοινοτικής στρατηγικής και πρόγραµµα δράσεως για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (1998-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλι και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου περί των γενικών κανόνων
εφαρµογής για ενέργειες της παραγωγής και της εµπορίας
µελιού

AGRI COM (01) 70
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Σχέσεις της ΕΕ µε την Ισλαµική
∆ηµοκρατία του Ιράν

ITRE
AFET

COM (01) 71
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια ΄Εκθεση 1999 - Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη στη
Νότιο Αφρική (Κανονισµός του Συµβουλίου 2259/96)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αξιοποίηση του δυναµικού της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης: Εδραίωση και επέκταση της
στρατηγικής της Λισσαβώνας - Εισήγηση της Επιτροπής, στο
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Στοκχόλµη, 23-24 Μαρτίου
2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενίσχυση του
συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ

ECON COM (01) 82
τελ.

6η ΄Εκθεση της Επιτροπής για τις ποσοτικές ποσοστώσεις και
τα µέτρα επιτήρησης που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα
εκτός των κλωστοϋφαντουργικών καταγωγής Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας

ITRE COM (01) 84
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις επιδοτήσεις των επιτοκίων

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο
πλαίσιο των εργασιών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
την οδηγία 95/64/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις
στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες µεταφορές
εµπορευµάτων και επιβατών

RETT COM (01) 93
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τεχνική αναπροσαρµογή για το 2002
των δηµοσιονοµικών προοπτικών µε βάση την εξέλιξη του
ΑΕΠ και των τιµών (Σηµείο 15 της διοργανικής συµφωνίας
της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού)

BUDG COM (01) 97
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπλή και
την Επιτροπή των  Περιφερειών: Η οικοδόµηση µιας
επιχειρηµατικής Ευρώπης - Οι δραστηριότητες της ΄Ενωσης
υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Πίνακας αποτελεσµάτων όσον
αφορά την υλοποίηση της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής

FEMM
EMPL

COM (01) 104
τελ.

΄Εκθεση προόδου της µεταρρύθµισης - Φεβρουάριος 2001 AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Νέες
ευρωπαϊκες αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και µε
πρόσβαση από όλους

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Στρατηγική-πλαίσιο σχετικά µε την ισότητα
των φύλων - Πρόγραµµα εργασίας για το 2001

FEMM COM (01) 119
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊό Κοινοβούλιο: Ενίσχυση της Ευρω-µεσογειακής
συνεργασίας στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
τελ.

Πράσινη Βίβλος για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής ENVI
PECH

COM (01) 135
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ελτίο 14.05.2001

67

- EL - PE 299.528

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για
τη "Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή

RETT
ITRE

COM (01) 136
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εEurope 2002 - Συνέπειες και
προτεραιότητες

CULT
ITRE

COM (01) 140
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Η εισαγωγή κινητών
επικοινωνιών τρίτης γενιάς στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση: Η
τρέχουσα κατάσταση και η περαιτέρω πορεία

ITRE COM (01) 141
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στοιχεία µιας στρατηγικής για την
ενσωµάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινή
αλιευτική πολιτική

ENVI
PECH

COM (01) 143
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται όσον
αφορά τους δείκτες για την παρακολούθηση της ενσωµάτωσης
των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην κοινή γεωργική
πολιτική

ENVI
AGRI

COM (01) 144
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Επιλογές για την προώθηση στην ΕΕ
των καλλιεργειών µε φυτικές πρωτεΐνες

ENVI
AGRI

COM (01) 148
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή κατά το
2000 της απόφασης 2496/96/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 18ης
∆εκεµβρίου 1996, η οποία θεσπίζει κοινοτικούς κανόνες για
τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία σιδήρου και
χάλυβα ("κώδικας των ενισχύσεων προς τη χαλυβουργία")

ITRE
ECON

COM (01) 151
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλι: Για την
ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης µε γνώµονα τη στρατηγική
διάσταση και την απόδοση αποτελεσµάτων

ITRE
AFET

COM (01) 154
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ελτίο 14.05.2001

68

- EL - PE 299.528

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη συµπλήρωση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής σχετικά µε την
καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του
Συµβουλίου

AGRI COM (01) 155
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί
ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα,
υπέρ των Αζόρων και της Μαδέρας

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
τελ.

CNS000314

__________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

AΠ : άλλες πράξεις
∆ΣΓ : διαδικασία σύµφωνης γνώµης
γνωµ. ΕΠΙΤΡ : γνώµη της Επιτροπής επί των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

∆ΙΑΒ: διαδικασία διαβούλευσης
ΠΠ : πλήρη Πλήρη Πρακτικά των συνεδριάσεων ολοµελείας
LEX-ΣΥΜΒ: τελική πράξη που ενέκρινε το Συµβούλιο
LEX-ΕΚ : τελική πράξη που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
LEX ΕΚ-ΣΥΜΒ: τελική πράξη που εγκρίθηκε µε συναπόφαση
προσ. ΣΥΜΒ : κοινός προσανατολισµός του Συµβουλίου
ΕΚ 1η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 1η ανάγνωση
ΕΚ 2η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 2η ανάγνωση
ΕΚ 3η : διαδικασία συναπόφασης, Κοινοβούλιο, 3η ανάγνωση
θεση ΣΥΜΒ: κοινή θέση του Συµβουλίου
πρότ. ΕΠΙΤΡ : πρόταση της Επιτροπής
προτ. ΣΥΜΒ : πρόταση του Συµβουλίου

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabili té des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveillance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l '�
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l'espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privi légiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions libérales

Questions orales

Commission des droits de l 'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses catholiques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l 'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec
  le Maroc
- Moyen-Orient : état de situation

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés
- honoraires de certaines professions libérales
- échouage du navire "East Sea"

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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A m e n d e m e n ts  lé g is la tifs  -  p ro c é d u re  d e  c o d é c is io n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
Ro th - B e h r e n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  ENV I

A 5 - 0 0 9 6 /2 0 0 1
Ca m is ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  RETT

A 5 - 0 1 0 1 - 2 0 0 1
Ha u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B UDG

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
Tr a ka te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  ENV I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G RI

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

c o m m PA RL  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e

PE: n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m. a d o p té s  e n  s é a n c e G r . Po l. : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m. a d o p té s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o l t e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

I. Οι νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
III. Η συνδιαλλαγή - ***II : Η συναπόφαση � δεύτερη ανάγνωση - ***I : Η συναπόφαση � πρώτη ανάγνωση - *** : διαδικασία
σύµφωνης γνώµης - * : Η ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ όσον αφορά
θαλάσσιους λιµένες, λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και
τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, καθώς
επίσης και το έργο αριθ. 8 του Παραρτήµατος ΙΙΙ

ΣΥΝ∆ 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III εγκριθέν κοινό σχέδιο 05-Απρ-01 �/� de Palacio
04/04/01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/EΟΚ της
10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες

ΕΛΕΥ 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II εγκριθείσα κοινή θέση 05-Απρ-01 �/� Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
εµπορίας των σύνθετων ζωοτροφών και που καταργεί την
οδηγία 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής

ΓΕΩΡ 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II εγκριθείσα κοινή θέση 05-Απρ-01 �/� Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ. 2223/96 όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΛ 95
για τον καθορισµό των συνεισφορών των κρατών µελών
στους ιδίους πόρους που βασίζονται στον ΦΠΑ

ΠΡΟΫ 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

03-Απρ-01 �/� Schreyer
03/04/01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση, για έβδοµη φορά, της οδηγίας του
Συµβουλίου 76/768/EΟΚ περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα
καλλυντικά προϊόντα

ΠΕΡΒ 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

03-Απρ-01 �/� Liikanen
02/04/01

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας

ΠΕΡΒ 2000/0119
A5-0104/2001
Τρακατέλλης

COD ***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

04-Apr-01 �/� Byrne
03/04/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2027/97 για την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση
δυστυχήµατος

ΠΕMT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� de Palacio
04/04/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση ενισχύσεων για το
συντονισµό των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών
πλωτών µεταφορών

ΠΕMT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� de Palacio
04/04/01

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον κανονισµό αριθ. 13-Η της
Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την
Ευρώπη για την έγκριση τύπου επιβατικών αυτοκινήτων όσον
αφορά την πέδηση

ΒΕΕΕ 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

03-Απρ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Κανονισµός του Συµβουλίου (Ευρατόµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) που
τροποποιεί το δηµοσιονοµικό κανονισµό της 21ης ∆εκεµβρίου
1977 που εφαρµόζεται επί του γενικού προϋπολογισµού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΛΕΓ 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού ∆ικτύου για αστικές και εµπορικές
υποθέσεις

ΕΛΕΥ 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Vitorino
04/04/01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος
ενθάρρυνσης και ανταλλαγών, κατάρτισης και συνεργασίας
στον τοµέα της πρόληψης της εγκληµατικότητας
(HIPPOKRATES)

ΕΛΕΥ 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Vitorino
04/04/01

απόφαση του Συµβουλίου  για τη θέσπιση µιας δεύτερης
φάσης του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών,
κατάρτισης και συνεργασίας που απευθύνεται στους
ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη
επαγγέλµατα (GROTIUS γενικές και ποινικές υποθέσεις ΙΙ)

ΕΛΕΥ 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Vitorino
04/04/01

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας δεύτερης
φάσης του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών,
κατάρτισης και συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών
καταστολής των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(OISIN II)

ΕΛΕΥ 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Vitorino
04/04/01

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας δεύτερης
φάσης του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών,
κατάρτισης και συνεργασίας που απευθύνεται στα πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών
(STOP II)

ΕΛΕΥ 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Vitorino
04/04/01

Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 για την εφαρµογή των
διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους

ΝΟΜΙ 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

03-Απρ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη συµφωνία, εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για ανταλλαγή
επιστολών η οποία καταγράφει τη διευθέτηση για την
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Κορέας στις αρχές της
διεθνούς συνεργασίας για τις δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης στον τοµέα των «ευφυών συστηµάτων
βιοµηχανικής παραγωγής» µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της
Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και των χωρών της
ΕΖΕΣ Νορβηγίας και Ελβετίας

ΒΕΕΕ 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

03-Απρ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 περί θεσπίσεως
καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών

ΓΕΩΡ 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Fischler
04/04/01

ΚΟΑ για τα σιτηρά και το ρύζι στην Πορτογαλία ΓΕΩΡ 2000/0295
C5-0716/2000
χωρίς έκθεση

CNS * εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

04-Απρ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Κοινότητας σε ορισµένες δαπάνες
αναλαµβανόµενες από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή
καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

ΑΛΙΕ 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

05-Απρ-01 �/� Fischler
05/04/01
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II.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση
του εγγράφου

Εγκριθείσες τροπολογίεςΤίτλος στοιχεία
φακέλου
Αρµόδια
επιτροπή
Εισηγητής
Έγγραφο
Συνόδου
∆ιαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν
σε

συνεδρίαση

τίτλος

I

Αιτ.

Αναφ.

II

αιτιολογικές
σκέψεις

III

άρθρα
µέρη

IV

Παραρτή
µατα

V

σε
συνεδρίαση

=I+II+III+IV+V

προερχό-
µενες από
Πολιτικές
οµάδες

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου  περί
εµπορίας των σύνθετων ζωοτροφών και που καταργεί την οδηγία
91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής

2000/0015
ΓΕΩΡ

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  που
αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης
Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες

1999/0152
ΕΛΕΥ
Lehne

A5-0090/2001
***II

27 0 0 2 13 0 15 0

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση, για έβδοµη φορά, της οδηγίας του Συµβουλίου
76/768/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα

2000/0077
ΠΕΡΒ

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006)

2000/0119
ΠΕΡΒ

Τρακατέλλης
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7
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Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση
του εγγράφου

Εγκριθείσες τροπολογίεςΤίτλος στοιχεία
φακέλου
Αρµόδια
επιτροπή
Εισηγητής
Έγγραφο
Συνόδου
∆ιαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν
σε

συνεδρίαση

τίτλος

I

Αιτ.

Αναφ.

II

αιτιολογικές
σκέψεις

III

άρθρα
µέρη

IV

Παραρτή
µατα

V

σε
συνεδρίαση

=I+II+III+IV+V

προερχό-
µενες από
Πολιτικές
οµάδες

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.
2223/96 όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΛ 95 για τον καθορισµό
των συνεισφορών των κρατών µελών στους ιδίους πόρους που
βασίζονται στον ΦΠΑ

2000/0241
ΠΡΟΫ
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0

κανονισµός  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη
του αεροµεταφορέα σε περίπτωση δυστυχήµατος   

2000/0145
ΠΕMT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

κανονισµός  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χορήγηση ενισχύσεων για το συντονισµό των
σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών

  

2000/0023
ΠΕMT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού ∆ικτύου για αστικές και εµπορικές
υποθέσεις

2000/0240
ΕΛΕΥ
Keßler

A5-0091/2001
*

11 0 0 4 9 0 13 2

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος
ενθάρρυνσης και ανταλλαγών, κατάρτισης και συνεργασίας στον
τοµέα της πρόληψης της εγκληµατικότητας (HIPPOCRATES)

2000/0304
ΕΛΕΥ
Keßler

A5-0094/2001
*

1 0 0 1 0 0 1 0
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Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση
του εγγράφου

Εγκριθείσες τροπολογίεςΤίτλος στοιχεία
φακέλου
Αρµόδια
επιτροπή
Εισηγητής
Έγγραφο
Συνόδου
∆ιαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν
σε

συνεδρίαση

τίτλος

I

Αιτ.

Αναφ.

II

αιτιολογικές
σκέψεις

III

άρθρα
µέρη

IV

Παραρτή
µατα

V

σε
συνεδρίαση

=I+II+III+IV+V

προερχό-
µενες από
Πολιτικές
οµάδες

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών, κατάρτισης και
συνεργασίας που απευθύνεται στους ασκούντες συναφή προς τη
δικαιοσύνη επαγγέλµατα (GROTIUS γενικές και ποινικές
υποθέσεις ΙΙ)

2000/0339
ΕΛΕΥ
Keßler

A5-0094/2001
*

1 0 0 1 0 0 1 0

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών, κατάρτισης και
συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών καταστολής των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (OISIN II)

2000/0340
ΕΛΕΥ
Keßler

A5-0094/2001
*

1 0 0 1 0 0 1 0

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
του προγράµµατος ενθάρρυνσης, ανταλλαγών, κατάρτισης και
συνεργασίας που απευθύνεται στα πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών (STOP II)

2000/0341
ΕΛΕΥ
Keßler

A5-0094/2001
*

1 0 0 1 0 0 1 0

κανονισµός  του Συµβουλίου για τροποποίηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/99 περί θεσπίσεως καθεστώτος στήριξης των
παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών

2001/0043
ΓΕΩΡ
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Κοινότητας σε ορισµένες δαπάνες
αναλαµβανόµενες από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή
καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο
της κοινής αλιευτικής πολιτικής

2000/0273
ΑΛΙΕ

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο 14.05.2001

84

- EL - PE 299.528

III. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων:  προγραµµατισµός, δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, επιτροπολογία

Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
έγκρισης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της πράξης

νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε
την παροχή έκτακτης κοινοτικής
χρηµατοδοτικής βοήθειας στο
Κοσσυφοπέδιο

2001/0045
05-Απρ-01
ΕΞΩΤ

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη
χορήγηση µίας έκτακτης οικονοµικής
βοήθειας υπό τη µορφή δωρεάς που το
ύψος της µπορεί να ανέλθει σε 30
εκατοµ. ευρώ προς την Αποστολή των
Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο,
δεδοµένου ότι η εξωτερική θέση του
Κοσσυφοπεδίου εξαρτάται κατά πολύ
από εξωτερική επίσηµη οικονοµική
βοήθεια, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η
συγκρότηση, η επανέναρξη ή η συνέχιση
των βασικών διοικητικών λειτουργιών
στην περιοχή·

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της
αποστολής των Ηνωµένων
Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, οι
ανάγκες για εξωτερική ενίσχυση
του Κοσσυφοπεδίου το 2001 θα
ανέλθουν συνολικά σε 90 εκατ.
ευρώ (εκτός των επενδυτικών
δαπανών). Προτείνεται συµβολή
της Κοινότητας έως 30 εκατ.
ευρώ ούτως ώστε να καλυφθεί το
ουσιαστικό µέρος αυτών των
αναγκών. Το υπόλοιπο ποσό θα
πρέπει να καλυφθεί από άλλους
χορηγούς βάσει διµερών
συµφωνιών

Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική
Επιτροπή που αντικατέστησε τη
Νοµισµατική Επιτροπή από την
είσοδο στην τρίτη φάση της
οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο
114(2) της Συνθήκης.
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
έγκρισης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της πράξης

νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

κανονισµός  Συµβουλίου για τη
θέσπιση ενός µηχανισµού
µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης
του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών
µελών

2001/0062
02-Απρ-01
ΟΙΚΟ

Ο κανονισµός αυτός αποσκοπεί στην
καθιέρωση ενός κοινοτικού µηχανισµού
µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης µε
σκοπό τη χορήγηση δανείων σε ένα ή
περισσότερο κράτη µέλη που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες ή
απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες
στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών τους
ή στο ισοζύγιο κινήσεως κεφαλαίων.
Μόνο τα κράτη για τα οποία υπάρχει
παρέκκλιση όσον αφορά τη συµµετοχή
στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 122 της Συνθήκης, µπορούν να
επωφεληθούν του µηχανισµού αυτού·

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

∆εδοµένου ότι οι δανειοληπτικές
και δανειοδοτικές πράξεις
πραγµατοποιούνται σε
παρόµοιες συνθήκες, οι
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις
περιορίζονται σε µία εγγύηση σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του
αντισυµβαλλοµένου· επί του
παρόντος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού
1969/88 τα ανώτατα όρια
χρησιµοποίησης του µηχανισµού
περιορίζονται σε 16 δισ. ευρώ.

Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική
Επιτροπή που αντικατέστησε τη
Νοµισµατική Επιτροπή από την
είσοδο στην τρίτη φάση της
οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο
114(2) της Συνθήκης.

οδηγία του Συµβουλίου που αφορά
τα συµβόλαια οικονοµικής εγγύησης

2001/0086
05-Απρ-01
ΟΙΚΟ

Η παρούσα οδηγία ορίζει το κοινοτικό
δίκαιο για τα συµβόλαια οικονοµικής
εγγύησης που συνάπτονται µεταξύ
ασφαλειοδότη και ασφαλειολήπτη· η
πράξη αυτή ακολουθεί τις αρχές του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

Ουδεµία για τις επιχειρησιακές
πιστώσεις· οι ανάγκες σε
ανθρώπινους και διοικητικούς
πόρους - δαπάνες διοικητικής
λειτουργίας θα καλυφθούν από
τους υπάρχοντες πόρους της
Επιτροπής

∆ηµιουργία µιας κανονιστικής
επιτροπής, της Επιτροπής Κινητών
Αξιών, βάσει του άρθρου 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ·

οδηγία του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 92/79/ΕΟΚ,
την οδηγία 92/80/ΕΟΚ και την οδηγία
95/59/ΕΕ όσον αφορά τη δοµή και
τους συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά 

2001/0063
05-Απρ-01
ΟΙΚΟ

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στο να
φέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις
στην υπάρχουσα νοµοθεσία χωρίς όµως
να δηµιουργήσει ένα νέο σύστηµα.

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

ουδεµία ουδεµία
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
έγκρισης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της πράξης

νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος µέσω του ποινικού
δικαίου

2001/0076
02-Απρ-01
ΠΕΡΒ

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην
ενίσχυση της αποτελεσµατικής
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας
για την προστασία του περιβάλλοντος
ορίζοντας, για όλη την Κοινότητα, ένα
ελάχιστο σύνολο ποινικών παραβάσεων·
η πράξη αυτή συµφωνεί µε τις αρχές του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

ουδεµία ουδεµία

κανονισµός  του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων

2001/0044
02-Απρ-01
ΝΟΜΙ

Ο παρών κανονισµός ορίζει τις ρυθµίσεις
που αφορούν την έγκριση και την
εφαρµογή των διεθνών λογιστικών
προτύπων στην Κοινότητα µε σκοπό τη
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς και την εγγύηση µίας αρµονικής
και αποτελεσµατικής λειτουργίας της
ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων. Οι
κύριες γραµµές είναι: οι εξουσίες της
Επιτροπής και η δηµοσιότητα· οι
υποχρεώσεις των κοινοτικών
επιχειρήσεων· η κανονιστική επιτροπή
λογιστικών θεµάτων· το δικαίωµα στην
ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή
των διαφόρων διατάξεων.

Πράξη εκ µεταφοράς που
εντάσσεται στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

Ουδεµία για τις επιχειρησιακές
δαπάνες·
οι ανάγκες σε ανθρώπινους και
διοικητικούς πόρους - δαπάνες
διοικητικής λειτουργίας - θα
καλυφθούν από τις πιστώσεις
που αναλογούν στη Γ∆ που θα
αναλάβει τη διαχείριση του
µέτρου.

∆ηµιουργία µιας κανονιστικής
επιτροπής λογιστικών θεµάτων που
θα διέπεται από την Απόφαση του
Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης
Ιουνίου 1999. Ο συγκεκριµένος
κανονιστικός χαρακτήρας της
µπορεί να απαιτήσει διαφορετική
σύνθεση από αυτήν της Επιτροπής
Συνεργασίας που συστάθηκε
δυνάµει του άρθρου 52 της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ, και η οποία έχει
καθαρά συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Η επιτροπή αυτή θα εφαρµόσει
τους ισχύοντες κανόνες της
επιτροπολογίας·
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικα
σία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Παρατηρήσεις

Κατευθυντήριες γραµµές για τη διαδικασία
προϋπολογισµού 2002 

ΠΡΟΫ 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
03-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- έκθεση για την ασφάλεια των τροφίµων..· προθεσµία το
2002·
- σχεδιασµός µακροπρόθεσµης στρατηγικής (ασφάλεια
των τροφίµων..)· προθεσµία: 15/09/2001·
- ενδιάµεση έκθεση για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού: προθεσµία Ιούνιος 2001·
- ολοκληρωµένη εφαρµογή της συµφωνίας για την
παρακολούθηση των νοµοθετικών προτάσεων µε
δηµοσιονοµικές προεκτάσεις·

Προσανατολισµοί για τον προϋπολογισµό 2002:
Τµήµα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τµήµα II � Συµβούλιο
Τµήµα IV � ∆ικαστήριο
Τµήµα V - Ελεγκτικό Συνέδριο
Τµήµα VI - Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Τµήµα VII - Επιτροπή των Περιφερειών
Τµήµα VIII - ∆ιαµεσολαβητής

ΠΡΟΫ 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Εγκριθέν ψήφισµα
03-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- κοινή διοργανική στρατηγική ενόψει της διεύρυνσης·
πρώτη ανάγνωση ΠΣΠ 2002·
- πολιτική για το προσωπικό � προαγωγές· προθεσµία:
Μάρτιος 2002
- βλ. επίσης αιτήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της
διαδικασίας απαλλαγής·

Χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) για το οικονοµικό έτος
1999

ΕΛΕΓ 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Εγκριθέν ψήφισµα
χορήγηση απαλλαγής

04-Απρ-01

.../.. Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- αξιολόγηση των πραγµατικών αναγκών σε προσωπικό·
προθεσµία: πριν από τη λήξη της συνθήκης·
- νοµοθετική πρόταση· λήξη: πριν από την ένταξη των
νέων κρατών µελών·
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικα
σία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Παρατηρήσεις

Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 1999 Τµήµα I � Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο/∆ιαµεσολαβητής

ΕΛΕΓ 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Εγκριθέν ψήφισµα
χορήγηση απαλλαγής

04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- έκθεση για τη λειτουργία του νέου συστήµατος των
αποστολών: προθεσµία: αρχή 2002·
- έκθεση για την πολιτική προσωπικού· λήξη: πριν την 1η
Ιουλίου 2001·
- τριµηνιαίες εκθέσεις της ΣΕΑΣ·
- έκθεση για τη λειτουργία του συστήµατος παγίων
προκαταβολών· προθεσµία: πριν την 1η ανάγνωση του
ΠΣΠ 2002·
-  έκθεση για τις οµάδες επισκεπτών· προθεσµία: πριν
την 1η ανάγνωση του ΠΣΠ 2002·
- σύσταση ειδικής οµάδας για την πολιτική στον τοµέα
της πληροφόρησης· προθεσµία: πριν την 1η ανάγνωση
του ΠΣΠ 2002·
- συγκρότηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου·
προθεσµία: 1 Ιανουαρίου 2002 και ενηµέρωση της ΕΛΕΓ
για την 1η Ιουλίου 2001·

Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 1999
Τµήµα IV � ∆ικαστήριο
Τµήµα V - Ελεγκτικό Συνέδριο
Τµήµα VI � Μέρος Β, Επιτροπή Περιφερειών

ΕΛΕΓ 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

χορήγηση απαλλαγής
04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
∆ικαστήριο:
- ενηµέρωση για την κτιριακή πολιτική· προθεσµία:  1η
ανάγνωση του ΠΣΠ 2002·
- ορισµός ελεγκτή και παρουσίαση έκθεσης· προθεσµία:
99/99/9999·
Ε.Σ.:
- ορισµός ελεγκτή και παρουσίαση έκθεσης· προθεσµία:
99/99/9999·
- άσκηση ελέγχου στο Συµβούλιο· προθεσµία:
99/99/9999·
Επιτροπή Περιφερειών:
- ορισµός ελεγκτή και παρουσίαση έκθεσης· προθεσµία:
99/99/9999·
ζητείται από την Επιτροπή:_
- συστηµατική διαβίβαση των εκάστοτε αξιολογήσεων·
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικα
σία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Παρατηρήσεις

Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 1999
Τµήµα ΙV Μέρος A, Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή

ΕΛΕΓ 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Εγκριθέν ψήφισµα
Αναβολή απαλλαγής

04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- ολοκλήρωση των ερευνών της OLAF· προθεσµία: το
συντοµότερο δυνατόν· απαραίτητη προϋπόθεση για τις
απαλλαγές 1996-1999·
- έκθεση αξιολόγησης για τις δραστηριότητες της ΟΚΕ:
προθεσµία: 99/99/9999·
- ορισµός εσωτερικού ελεγκτή· προθεσµία: 99/99/9999·

Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεσσαλονίκη) όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το
οικονοµικό έτος

ΕΛΕΓ 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

χορήγηση απαλλαγής
04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- εξωτερική µελέτη αξιολόγησης + σχέδιο δράσης·
προθεσµία: πριν το τέλος 2001·

Απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την
Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας,
∆ουβλίνο, για το οικονοµικό έτος 1999

ΕΛΕΓ 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

χορήγηση απαλλαγής
04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- εξωτερική µελέτη αξιολόγησης + σχέδιο δράσης·
προθεσµία: πριν το τέλος 2001·

Απαλλαγή όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση
του έκτου, έβδοµου και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1999

ΕΛΕΓ 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Εγκριθέν ψήφισµα
Αναβολή απαλλαγής

04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά µε την έρευνα της
OLAF· προθεσµία: 99/99/9999· απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χορήγηση απαλλαγής·

Απαλλαγή για το οικονοµικό έτος 1998
Τµήµα ΙΙΙ Επιτροπή

ΕΛΕΓ 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- δήλωση αξιοπιστίας· προθεσµία: το αργότερο 2003·
- σχέδιο σταδιακής επίτευξης της βελτίωσης της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης· προθεσµία: 1η Οκτωβρίου
2001·
-  επιβεβαίωση των αιτηµάτων που έχουν διατυπωθεί
στα προηγούµενα ψηφίσµατα
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικα
σία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Παρατηρήσεις

Εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1999

ΕΛΕΓ 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

χορήγηση απαλλαγής
04-Απρ-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- καθιέρωση αποτελεσµατικού λογιστικού συστήµατος
και διαδικασιών· προθεσµία: 2003·
- εκπόνηση δηµοσιονοµικών καταστάσεων· ανά εξάµηνο·
- αναθεώρηση της συµφωνίας-πλαισίου, όσον αφορά τη
διαβίβαση εγγράφων·
- ίδιοι πόροι: εισαγωγή διορθωτικής διαδικασίας
(διαδικασία οικονοµικών επανορθώσεων)
- ΕΓΤΠΕ -Τµήµα Εγγυήσεων: συµπληρωµατικές έρευνες
/ πληροφόρηση για το αποκορυφωµένο γάλα, τον
αµπελουργικό τοµέα· προθεσµία: διαδικασία
προϋπολογισµού 2002·
- ∆ιαρθρωτικά Ταµεία: καθιέρωση διαδικασίας
εκκαθάρισης των λογαριασµών· απλούστευση της
διαδικασίας επί παραβάσει·
- Ελ. Συνέδριο: βελτίωση της µεθοδολογίας για τη
∆ήλωση Αξιοπιστίας, συνεργασία µε τα εθνικά ελεγκτικά
συνέδρια· δηµοσίευση των εκθέσεων· καθιέρωση
πολυετούς προγράµµατος δραστηριοτήτων· εκπόνηση
ειδικών εκθέσεων· δηµοσίευση των δηλώσεων
οικονοµικών συµφερόντων·
- OLAF: διευκρίνιση της ενηµερωτικής πολιτικής της·
Επιτροπή: καθιέρωση ενηµερωτικών εκθέσεων σχετικά
µε την: αναδροµικότητα και αναλογικότητα, το λινάρι, τη
νόθευση γαλακτοκοµικών προϊόντων, τη διεύρυνση, την
επισιτιστική βοήθεια προς τη Ρωσία·
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Ο Πολιτικός έλεγχος

Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

έκβαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης/24ης
Μαρτίου 2001 στη Στοκχόλµη � Κατάσταση στη Μέση
Ανατολή

Συµβούλιο/Επιτροπή
B5-0239/2001
∆ήλωση µε
συζήτηση

απορριφθέν κοινό
ψήφισµα

05-Απρ-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

ουδεµία

Έκβαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης/24ης
Μαρτίου 2001 στη Στοκχόλµη  - χρηµατοπιστωτικές αγορές

Συµβούλιο/Επιτροπή
B5-0244/2001
∆ήλωση µε
συζήτηση

Εγκριθέν ψήφισµα
05-Απρ-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- καθιέρωση ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς των κινητών αξιών: προθεσµία:
31/12/2003·
- εγγραφή στην  ηµερήσια διάταξη της ∆∆ του θέµατος της εισαγωγής
δεσµευτικού µηχανισµού ανάκλησης· προθεσµία: 2004·

Έκβαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης/24ης
Μαρτίου 2001 στη Στοκχόλµη � - Πολιτική στον τοµέα των
εξωτερικών υποθέσεων

Συµβούλιο/Επιτροπή
B5-0252/2001
∆ήλωση µε
συζήτηση

Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
µε τροπολογίες

05-Απρ-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- αποστολή ειδικού απεσταλµένου της ΑΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο·
- ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων για τα προϊόντα που εισάγονται
από το Ισραήλ·
- αποστολή παρατηρητών στα παλαιστινιακά εδάφη·
- καθιέρωση κατάλληλων σχέσεων µε τη ρωσική περιοχή του
Καλίνιγκραντ·
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Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

Αφθώδης πυρετός Επιτροπή
B5-0304/2001
∆ήλωση µε
συζήτηση

Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
µε τροπολογίες

05-Απρ-01

�/� Byrne
03/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- εµβολιασµός·
- µέτρα σχετικά µε τα απόβλητα και τις αποζηµιώσεις·
- µέτρα περιορισµού ή απαγόρευσης της µεταφοράς ζώων·
- µελέτη και έκθεση σχετικά µε προτεινόµενα προς λήψη µέτρα·

Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της εισαγωγής του
ευρώ στη χρηµατοπιστωτική αγορά

Επιτροπή
Ανακοίνωση

�/� �/� Solbes Mira
03/04/01

ουδεµία

Εµπλοκή στις διαπραγµατεύσεις για την αλιευτική
συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και του Βασιλείου του Μαρόκου

Επιτροπή

∆ήλωση Επιτροπή

�/� �/� Fischler
05/04/01

ουδεµία

Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα και η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας (Λ∆Κ)

Πολιτικές οµάδες
B5-0269/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
Κράτη µέλη: πρόταση υποβολής ή από κοινού υποστήριξης µε τις ΗΠΑ
ψηφίσµατος επί του θέµατος·

Στόχοι της ∆ιάσκεψης του Κυότο Πολιτικές οµάδες
B5-0267/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
κύρωση του πρωτοκόλλου του Κυότο πριν τη ∆ιάσκεψη του Ρίο 2002·

Απαγωγή του κ. Τσιακούρµα στην Κύπρο Πολιτικές οµάδες
B5-0266/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- θετική κατάληξη της υπόθεσης, παροχή ιατρικής περίθαλψης·
- αναζήτηση ειρηνικής λύσης στο Κυπριακό·



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο 14.05.2001

93

- EL - PE 299.528

Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

Σεξουαλική βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα των
καθολικών καλογραιών

Πολιτικές οµάδες
B5-0261/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- προσαγωγή ενώπιον της ∆ικαιοσύνης των ενόχων·
- Αγία Έδρα: αποκατάσταση των καλογραιών που εξεδιώχθησαν·
- «National Catholic Reporter»: δηµοσιοποίηση των εκθέσεων·

∆ικαιώµατα του ανθρώπου στο Πακιστάν Πολιτικές οµάδες
B5-0265/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- απελευθέρωση όλων των κρατουµένων· προθεσµία: άµεσα
- κατάργηση της απαγόρευσης πολιτικών συγκεντρώσεων·
- διακοπή οποιασδήποτε βοήθειας προς το καθεστώς των Ταλιµπάν στο
Αφγανιστάν·
- πρόταση προγραµµάτων συνεργασίας για τη στήριξη των ΜΚΟ
(∆ικαιώµατα του Ανθρώπου)·



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο 14.05.2001

94

- EL - PE 299.528

Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

∆ικαιώµατα των οµοφυλοφίλων στη Ναµίµπια Πολιτικές οµάδες
B5-0264/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- λήψη µέτρων ώστε να πεισθεί η κυβέρνηση της Ναµίµπια να µην
προβαίνει σε πράξεις που θίγουν τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων·

Κατάσταση στο Μεξικό Πολιτικές οµάδες
B5-0262/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- έγκριση νόµου για τα δικαιώµατα των ιθαγενών·
- έγκριση µέτρων για την ανάπτυξη των κοινοτήτων των ιθαγενών·

κατάσταση στη Σοµαλία και σύλληψη εργαζοµένων στον
ανθρωπιστικό τοµέα («Γιατροί χωρίς Σύνορα»), ως
οµήρων

Πολιτικές οµάδες
B5-0263/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Lamy
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- άµεση απελευθέρωση των οµήρων·
- έναρξη διαλόγου µεταξύ της κυβέρνησης και των ενδιαφεροµένων
µερών·
- εντατικοποίηση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας·
- κοινοτικά µέτρα υπέρ του πληθυσµού·

ενηµέρωση ορισµένων νοµικών ζητηµάτων που αφορούν
τις ενδοκοινοτικές επενδύσεις
("Golden Shares")

Πολιτικές οµάδες
B5-0249/2001
ΠΡ. ΕΡ.-

Συµβούλιο/Επιτροπή

εγκριθέν κοινό ψήφισµα
05-Απρ-01

�/� Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- έγκριση νοµοθετικής πρότασης· προθεσµία:  99/99/9999
- πρόταση οδηγίας· προθεσµία: άµεση·

εφαρµογή των κανόνων δεοντολογίας βάσει του άρθρου
11 της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες (93/22/ΕΟΚ)

2001/2038
ΟΙΚΟ

A5-0105/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
03-Απρ-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- αναθεώρηση της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες: 99/99/9999
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Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

αναθεώρηση της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες
(93/22/ΕΟΚ)

2001/2039
ΟΙΚΟ

A5-0106/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
03-Απρ-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- αναθεώρηση της οδηγίας 93/22/CE· προθεσµία: 99/99/9999
- ορισµός προθεσµίας για την εφαρµογή στους µικροεπενδυτές των
ρυθµιστικών κανόνων της χώρας προέλευσης· προθεσµία: 01/01/2002
αίτηση·
- καθιέρωση της ενιαίας αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες·
προθεσµία: τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, 2004·

Πρωτοβουλίες της Κοινότητας για το µέλλον των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην Ευρώπη,
συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτικών ταµείων

ΟΙΚΟ
B5-0165/2001

ΠΡ. ΕΡ.-Επιτροπή

�/� �/� Bolkestein
02/04/01

ουδεµία

υποχρεωτικές αµοιβές για ορισµένα ελεύθερα
επαγγέλµατα

ΝΟΜΙ
B5-0247/2001

ΠΡ. ΕΡ.-Επιτροπή

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
05-Απρ-01

�/� Fischler
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- ανάλυση των δυσχερειών όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών· προθεσµία: σύντοµη·
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Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες

2000/2296
ΑΠΑΣ

A5-0084/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
04-Απρ-01

�/� ∆ιαµαντοπού
λου

03/04/01

Επιβεβαίωση των αρχών του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Συνέχεια που θα δοθεί:
- πρόγραµµα δράσης· προθεσµία: από το 2004
- πρόταση οδηγίας· προθεσµία: το αργότερο κατά το 2003
- µελέτη για την πρόσβαση στα κτήρια· προθεσµία: άµεση
- νοµοθετική πρόταση· προθεσµία: ενόψει του σχεδίου αναθεώρησης της
κοινοτικής οδηγίας για τους ανελκυστήρες το 2002 (95/16/ΕΚ)
- διατήρηση συγκεκριµένου κονδυλίου έρευνας στο 6ο Πρόγραµµα-
Πλαίσιο Ε&Α: 2001/0053
διάφορα δεδοµένα για να συµπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης για την
απασχόληση 2001, νέες νοµοθετικές προτάσεις·
- συγκρότηση διοργανικής οµάδας·

Περιβαλλοντικά προβλήµατα του PVC 2000/2297
ΠΕΡΒ

A5-0092/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
03-Απρ-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Συνέχεια που θα δοθεί:
- νοµοθετικές προτάσεις διαφόρων χρονικών προθεσµιών·
- επέκταση της στρατηγικής στις υποψήφιες χώρες· προθεσµία: πριν την
ένταξη·

Αλιεία: ασφάλεια και αίτια των ατυχηµάτων 2000/2028
ΑΛΙΕ

A5-0087/2001
INI

Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
µε τροπολογίες

05-Απρ-01

�/� Fischler
05/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- πρόταση οδηγίας· προθεσµία: 99/99/9999
- πρόταση οδηγίας-πλαισίου· προθεσµία: 99/99/9999
- πράσινο βιβλίο· προθεσµία: 2002·
- γενικό κανονιστικό πλαίσιο· προθεσµία: 99/99/9999·
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Αρµόδια Επιτροπή

Τίτλος

στοιχεία φακέλου
 Έγγραφο Συνόδου

∆ιαδικασία

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

παρατηρήσεις

Τρίτη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες
από 14 έως 20 Μαρτίου 2001

ΑΝΑΠ
B5-0246/2001
ΠΡ. ΕΡ.-

Συµβούλιο/Επιτροπή

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες
05-Απρ-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
- πρόγραµµα δράσης για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες·
- επιβεβαίωση των δεσµεύσεων του Ρίο·
- πλήρης ακύρωση των χρεών·
- συγκρότηση Ταµείου Εγγυήσεων·
- καθιέρωση εθνικού σχεδιασµού·
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης εκ µέρους της δεύτερης, όσον αφορά τη συνέχεια που
δίδεται στα εγκρινόµενα από την ολοµέλεια κείµενα, ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τα κείµενα που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου Ι και ΙΙ 2001
Η τυπολογία της πράξης, καθορίζεται βάσει της ∆ΟΣ σχετικά µε "την ποιότητα της σύνταξης των νοµοθετικών κειµένων" της 22/12/98
Το ποσοστό  αποδοχής για κάθε τοµή που θίγεται από τις εγκριθείσες τροπολογίες, καθώς και το συνολικό ποσοστό αποδοχής του τροποποιηµένου κειµένου κυµαίνεται από 0% έως 100%.
Ένα ποσοστό = 100%  δηλώνει την πλήρη αποδοχή από την Επιτροπή των τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο

Κείµενα νοµοθετικού περιεχοµένου

ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των
απαιτήσεων και των εναρµονισµένων διαδικασιών
για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των
φορτηγών µεταφοράς φορτίου χύδην

2000/0121
ΠΕMT

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

60,00% 56,00% Οι υπουργοί στο Συµβούλιο Μεταφορών ενέκριναν
µία κοινή κατεύθυνση στις 21 ∆εκεµβρίου 2001 και
σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας «θαλάσσιες
Μεταφορές» του Συµβουλίου είναι δυνατή η πλήρης
συµφωνία µε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Προβλέπεται λοιπόν µία κοινή θέση
για τον Απρίλιο, ίσως στο Συµβούλιο Μεταφορών 5-6
Απριλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιθανόν θα
αποδεχθεί την κοινή θέση βάσει του άρθρου 251(2)
της Συνθήκης
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

κανονισµός  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την επιτροπή
ασφάλειας στη ναυτιλία που τροποποιεί τους
κανονισµούς για την ασφάλεια στη ναυτιλία και
την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

2000/0236
ΠΕMT

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

74,29% Προβλέπεται τροποποίηση της πρότασης: τέλος
Απριλίου 2001

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες για την
ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της
ρύπανσης από τα πλοία

2000/0237
ΠΕMT

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

66,67% Προβλέπεται τροποποίηση της πρότασης: τέλος
Απριλίου 2001

κανονισµός  του Συµβουλίου για τη θέσπιση
µέτρων που θα εφαρµοστούν το 2001 για την
αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου στην
Θάλασσα Ιρλανδίας (∆ιαίρεση VIIa ICES)

2000/0292
ΑΛΙΕ

A5-0042/2001
CNS *

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Το Συµβούλιο ενέκρινε τον κανονισµό µε γραπτή
διαδικασία στις 14 Φεβρουαρίου 2001

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την εναρµόνιση
ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του
δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας

1997/0359
ΝΟΜΙ

A5-0043/2001
COD ***II

100,00% 100,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η Σουηδική προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει τη
διαδικασία αποδεχόµενη τις τροπολογίες στην
COREPER, το συντοµότερο δυνατόν. Έγκριση από
το Συµβούλιο ως «σηµείο A»

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις ειδικές διατάξεις για τα
οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων
εκτός της θέσεως του οδηγού και την
τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και 92/27/ΕΚ

1997/0176
ΝΟΜΙ

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

53,33% Προβλέπεται 2η ανάγνωση στο Συµβούλιο: Μάρτιο
2001· τελική έγκριση της πρότασης: Μάιος:  2001
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη σύγκλιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα
συµπληρώµατα διατροφής

2000/0080
ΠΕΡΒ

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

33,33% Το ΕΚ και το Συµβούλιο έχουν την ίδια θέση σχετικά
µε τα συστατικά που µπορούν να συµπεριληφθούν
στα συµπληρώµατα διατροφής (π.χ. συστατικά µε
διατροφική αξία) και η Επιτροπή αποδέχθηκε την
τροπολογία του ΕΚ για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Το ΕΚ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την
καθιέρωση της επιστηµονικής αξιολόγησης του
κινδύνου ως βασικής αρχής για τον ορισµό των
ανωτάτων ορίων βιταµινών και αλάτων στα
συµπληρώµατα διατροφής αντί της αρχής της
διατροφικής ανάγκης. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει
στην Προεδρία του Συµβουλίου να επιτύχει την
απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία. Αυτό όµως δεν είναι
ακόµη εντελώς σίγουρο και για το λόγο αυτό θα
πρέπει η Επιτροπή να επιµείνει στο σηµείο αυτό.

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 97/24/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία
και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων
οχηµάτων µε κινητήρα

2000/0136
ΠΕΡΒ

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

40,00% 35,29% Προβλέπεται κοινή θέση του Συµβουλίου για τον
Μάρτιο ή Ιούνιο 2001

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά µέτρα ενθάρρυνσης στον
τοµέα της απασχόλησης

2000/0195
ΑΠΑΣ

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% 0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

61,33% Η πρόταση δεν θα είναι πιθανόν να εγκριθεί από το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την 1η
ανάγνωση. Το Συµβούλιο εκπονεί, επί του παρόντος,
κοινή θέση που θα παρουσιασθεί, ενδεχοµένως, στη
συνεδρίαση της COREPER τον Απρίλιο και θα
εγκριθεί επίσηµα στην επόµενη συνεδρίαση του
Συµβουλίου
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

κανονισµός  του Συµβουλίου για τη βοήθεια στην
Τουρκία στο πλαίσιο της προενταξιακής
στρατηγικής και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικής
σχέσης ενόψει της προσχώρησης

2000/0205
ΕΞΩΤ

A5-0024/2001
CNS *

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% ∆εν έγιναν, αποδεκτές οι τροπολογίες από το
Συµβούλιο.
Η πρόταση εγκρίθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2001·
ΕΕ L 58, 28/02/2001

κανονισµός  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου,
περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς
και στα µέλη των οικογενειών τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς και του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου,
περί του τρόπου εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ, 1408/71

2000/0070
ΑΠΑΣ

A5-0026/2001
COD ***I

100,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η πρόταση κανονικά θα εγκριθεί κατά την 1η
ανάγνωση. Στις 6 Μαρτίου, το Συµβούλιο
συµφώνησε να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες της
1ης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και αποφάσισε
ότι, µετά την αναθεώρηση από γλωσσοµαθείς
νοµικούς, η πρόταση θα εγκριθεί ως σηµείο Α σε µία
από τις επόµενες συνεδριάσεις του Συµβουλίου

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά την
ενίσχυση στην παραγωγή βαµβακιού

1999/0202
ΓΕΩΡ

A5-0022/2001
CNS *

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την
πρόταση. Η πρόταση αυτή συµπεριλαµβάνεται στην
ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου Γεωργίας στις
19/20.03.2001

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά
παράταση µέχρι ενός έτους της χρηµατοδότησης
ορισµένων σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας και
της εµπορίας που έχουν εγκριθεί βάσει του τίτλου
ΙΙ α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72

2000/0252
ΓΕΩΡ

A5-0035/2001
CNS *

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την
πρόταση. Η πρόταση συζητήθηκε στις 27 Νοεµβρίου
2000 και θα εγκριθεί σηµείο Α σε ένα από τα
επόµενα Συµβούλια.
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

2000/0184
ΒΕΕΕ

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

16,67% 66,67% 57,81% Η τροποποιηµένη πρόταση προβλέπεται να εγκριθεί
νωρίς τον Απρίλιο. Γενικές γραµµές για την έγκριση
της πρότασης: Η τελική έγκριση δεν πιθανολογείται
πριν το τέλος 2001.  Η οδηγία δεν θα συµφωνηθεί σε
πρώτη ανάγνωση. Πολιτική συµφωνία σχετικά µε
κοινή θέση αναµενόταν για τις 4 Απριλίου. Επίσηµη
κοινή θέση όχι πριν τον Ιούλιο 2001

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους

2000/0186
ΒΕΕΕ

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

71,79% Η τροποποιηµένη πρόταση προβλέπεται να εγκριθεί
νωρίς τον Απρίλιο. Η τελική έγκριση δεν
πιθανολογείται πριν το τέλος 2001.  Η οδηγία δεν θα
συµφωνηθεί σε πρώτη ανάγνωση. Πολιτική
συµφωνία σχετικά µε κοινή θέση αναµενόταν για τις
4 Απριλίου. Επίσηµη κοινή θέση όχι πριν τον Ιούλιο
2001

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την αδειοδότηση υπηρεσιών και
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

2000/0188
ΒΕΕΕ

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

54,55% Η τροποποιηµένη πρόταση προβλέπεται να εγκριθεί
νωρίς τον Απρίλιο. Η τελική έγκριση δεν
πιθανολογείται πριν το τέλος 2001.  Η οδηγία δεν θα
συµφωνηθεί σε πρώτη ανάγνωση. Πολιτική
συµφωνία σχετικά µε κοινή θέση αναµενόταν για τις
4 Απριλίου. Επίσηµη κοινή θέση όχι πριν τον Ιούλιο
2001
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά τη
σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική
αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Ισηµερινής
Γουινέας όσον αφορά την αλιεία ανοικτά των
ακτών της Ισηµερινής Γουινέας κατά την περίοδο
από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2001

2000/0287
ΑΛΙΕ

A5-0044/2001
CNS *

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την
πρόταση.
Ο κανονισµός αναµένεται να εγκριθεί από το
Συµβούλιο πολύ σύντοµα.

κανονισµός  του Συµβουλίου για τη θέσπιση
συστήµατος τεκµηρίωσης των αλιευµάτων του
Dissostichus spp.

2000/0171
ΑΛΙΕ

A5-0045/2001
CNS *

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% 0,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την
πρόταση.
Ο κανονισµός αναµένεται να εγκριθεί από το
Συµβούλιο πολύ σύντοµα.

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την
κοινοτική χρηµατοδοτική συµµετοχή σε ορισµένες
δαπάνες για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων
διαχείρισης που αφορούν του άκρως
µεταναστευτικούς ιχθείς

2000/0268
ΑΛΙΕ

A5-0046/2001
CNS *

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει την
πρόταση.
Η έγκριση του κανονισµού από το Συµβούλιο
αναµένεται προσεχώς, ίσως ως σηµείο «Α».

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά τη
θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου που
εφαρµόζονται στις δραστηριότητες αλιείας
µεγάλων µεταναστευτικών ειδών ιχθύων

2000/0253
ΑΛΙΕ

A5-0047/2001
CNS *

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% Η πρόταση δεν θα τροποποιηθεί. Η πρόσθεση
διάταξης για µια τριετή έκθεση προς το Κοινοβούλιο
θα συµπεριληφθεί σε συµβιβαστική απόφαση της
Προεδρίας. Η έγκριση του κανονισµού από το
Συµβούλιο προβλέπεται για τον Απρίλιο 2001.
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
Αρµόδια
Επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία

Θέµα·
Πεδίο

εφαρµογής·
Ορισµοί

∆ικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές

παρεκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση, για έκτη φορά, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων, µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων
οργανισµών

2000/0215
ΑΛΙΕ

A5-0048/2001
CNS *

100,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Υπήρξε µία τροπολογία που έγινε αποδεκτή από την
Επιτροπή και θα συµπεριληφθεί επισήµως στην
πρόταση από το Συµβούλιο. Αναµένεται η έγκριση
του κανονισµού από το Συµβούλιο για τον Απρίλιο
2001.

κανονισµός  του Συµβουλίου για την πρόβλεψη
ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης για
ορισµένα αποθέµατα µεγάλων µεταναστευτικών
ειδών

2000/0149
ΑΛΙΕ

A5-0051/2001
CNS *

22,22% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

22,22% Η πρόταση δεν θα τροποποιηθεί. Η προσαρµογή
του παραρτήµατος I για τα ονόµατα των ειδών που
αναφέρονται στις τροπολογίες 8 και 9 θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών του
Συµβουλίου. Η έγκριση του κανονισµού για το
Συµβούλιο προβλέπεται τις προσεχείς εβδοµάδες,
ως σηµείο «Α».

κανονισµός  του Συµβουλίου που αφορά τον
καθορισµό του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και τον
καθορισµό του καταλόγου των χωρών οι υπήκοοι
των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση
αυτή

2000/0030
ΕΛΕΥ

A5-0056/2001
CNS *

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Η οµάδα για την παροχή θεωρήσεων του
Συµβουλίου µελέτησε κατά τη συνεδρίασή της στις 7
Μαρτίου 2001 τη γνωµοδότηση του ΕΚ και
συµφώνησε να λάβει υπόψη της την τροπολογία
αριθ. 9 η οποία στοχεύει στο να τονίσει ότι τα κράτη
µέλη υποχρεούνται να ανακοινώνουν στην
Επιτροπή, ενόψει δηµοσίευσης στην ΕΕ το
καθεστώς που θα εφαρµόζεται για τους πρόσφυγες
και τους απάτριδες στο θέµα της θεώρησης. Πράξη
που ενεκρίθη από το Συµβούλιο στις 15 Μαρτίου
2001· ΕΕ L 81, 21 Μαρτίου 2001.
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Changed Web and E-Mail Addresses
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addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 41
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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