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ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
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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. 15/2001 : Χώροι στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισµα στις Βρυξέλλες και στο
  Στρασβούργο·

Αριθ. 16/2001 : Τήρηση των προθεσµιών

Αριθ. 17/2001 : Εφαρµογή του άρθρου 14 της ρύθµισης περί καταβολής των εξόδων και
  αποζηµιώσεων των βουλευτών -Υπενθύµιση της ανακοίνωσης 41/00·

Αριθ. 18/2001 : ∆ηµοσίευση στο Ιντερνέτ του πρωτοκόλλου των οικονοµικών συµφερόντων
  των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής Γάλλου Βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Μαΐου 2001, έλαβε γνώση της
εκλογής του

κ. Michel Ange SCARBONCHI

σε αντικατάσταση του κυρίου André LAIGNEL (ΡSΕ/FR), µε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2001.

____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0169/01)  15 και 16 Μαΐου 2001

30 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bart STAES Κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης H-0323/01

Per GAHRTON Συµβούλιο Ευρώ H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH ∆υτική Σαχάρα H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Ο θάνατος τεσσάρων αφρικανών µεταναστών στην
παραλία της Tarifa, στις ισπανικές ακτές της
Ανδαλουσίας

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Υποχρεωτική θεώρηση διαβατηρίου για την είσοδο
Κολοµβιανών υπηκόων στην Ε.Ε.

H-0335/01

Christa KLASS Έκθεση σχετικά µε την εµπορία υλικών αγενούς
πολλαπλασιασµού της αµπέλου της κ. Christa Klaß,
BEK

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Εξαίρεση για την Σουηδία όσον αφορά τη δηµοσιότητα
των εγγράφων της Ε.Ε.

H-0340/01

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Θέση του Συµβουλίου για τις βίαιες πρακτικές της
Τουρκίας

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Ε. για δορυφόρους στο Torrejon H-0348/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ ∆ηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για τη διεθνή
συνθήκη του Κioto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Μνήµη του Ολοκαυτώµατος H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Αλιεία µπακαλιάρου: κάθετη µείωση των ποσοστώσεων
αλιείας στην υποπεριοχή VΙΙΙ (Κόλπος της Bizkaia) που
συνιστά διάκριση εις βάρος κοινοτικού στόλου

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ H-0357/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María IZQUIERDO
ROJO

Συµφωνία σύνδεσης µε την Αλγερία και η κατάσταση
των γυναικών

H-0359/01

Niall ANDREWS Αλγερία H-0377/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Συµφωνία "Τα πάντα πλην όπλων" H-0366/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εµπόριο παιδιών στην Αφρική H-0432/01

Claude MORAES Παιδιά δούλοι και παιδική εργασία H-0393/01

Mυρσίνη ΖΟΡΜΠΑ ∆ουλεµπόριο παιδιών στις φυτείες κακάο και τη
σοκολατοβιοµηχανία

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

Συµφωνία σύνδεσης µε την Αλγερία και η κατάσταση
των γυναικών

H-0360/01

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

κ. SOLBES MIRA

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Καταπολέµηση της φτώχειας στην Ελλάδα H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Προειδοποίηση του Συµβουλίου ECOFIN προς την
Ιρλανδία

H-0361/01

Astrid THORS Συντονισµός των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας

H-0385/01



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11

∆ελτίο 11.06.2001 - EL - PE 299.529

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Αλίευση βακαλάου "µε συρτή" H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Μεταρρύθµιση των κατευθυντήριων δοµών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αλιείας

H-0331/01

Σταύρος ΞΑΡΧΑΚΟΣ Πυρκαγιές και αναδασώσεις στην Ελλάδα H-0336/01

κα. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Glyn FORD ∆ιακρίσεις µε βάση τη θρησκεία H-0349/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα H-0350/01

Richard HOWITT Επικείµενη Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την
κοινωνική ευθύνη των εταιριών

H-0363/01

Maj THEORIN Ισότητα µεταχείρισης όσον αφορά τις αποδοχές H-0365/01

________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΙΟΣ 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 44 16 22 6 0 2 4 DANIELSON

Επιτροπή 68 14 53 5 1 0 0
PATTEN
SOLBES MIRA
FISCHLER
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνολο 112 30 75 11 1 2 4
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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 27

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 74

                                                
1 Κατάσταση στις  17.05.2001
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

04/2001 303.745 José Ribeiro y Castro ΄Αµεση κατάπαυση του πυρός στην Αγκόλα 28.03.2001 28.06.2001 26

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

04.04.2001 04.07.2001 12

06/2001 305.003 Marie Anne Isler Béguin, Didier
Rod, Michel Rocard and
Marialiese Flemming

Η προστασία των κοραλλιογενών υφάλων στη
Νέα Καληδονία

07.05.2001 07.08.2001 15

07/2001 305.057 André Brie, Pernille Frahm, Jan
Joost Langendijk, Maj Britt
Theorin and Jan Marinus
Wiersma

Μια εθνική άµυνα βάσει πυραύλων 14.05.2001 14.08.2001 23
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

85/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις επικείµενες εκλογές στη Νικαράγουα

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τις προετοιµασίες για τις επικείµενες
γενικές εκλογές στη Νικαράγουα το Νοέµβριο του 2001.

Η Ένωση θεωρεί ότι µια αντιπροσωπευτική, αµερόληπτη και διαφανής εκλογική διαδικασία θα
συµβάλει τα µάλα στην ενίσχυση της δηµοκρατίας στη χώρα αυτή.

Εν προκειµένω, η Ένωση στηρίζει µια διαδικασία η οποία θα επιτρέψει σε όλα τα κόµµατα και τους
υποψήφιους που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις να συµµετάσχουν πλήρως στις εκλογές.

Προκειµένου να συνεισφέρει στην ικανοποιητική εξέλιξη των εκλογών, η Ένωση επί του παρόντος
εξετάζει τις δυνατότητες να προσφέρει τη συνδροµή και στήριξή της, κατόπιν συµφωνίας µε τις
αρχές της Νικαράγουα, µεταξύ άλλων µε µια αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές.

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, ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________

88/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά

µε τις Φιλιππίνες
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2001

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Γκλόρια Μακαπαγκάλ Αρόγιο και της
Κυβέρνησης των Φιλιππίνων να επιτύχουν βιώσιµη, διαπραγµατευµένη διευθέτηση των
µακροχρόνιων εσωτερικών διενέξεων στη χώρα.

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του Εθνικού ∆ηµοκρατικού
Μετώπου να επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις για την ειρήνη. Μια διαρκής συµφωνία θα
συµβάλει σηµαντικά σε όλες τις προσπάθειες για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που είναι
απαραίτητες για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
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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.

_________________

89/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Φιλιππίνες
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τη βία και τους θανάτους κατά τα πρόσφατα
γεγονότα στη Μανίλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά όλες οι πολιτικές δυνάµεις στις Φιλιππίνες να
υποστηρίξουν το Σύνταγµα της χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. Ενόψει
των προσεχών εκλογών της 14ης Μαΐου, η Ένωση προτρέπει όλους τους ενδιαφερόµενους να
συγκρατηθούν και να συνεργασθούν προκειµένου να εξασφαλίσουν ειρηνικές και δίκαιες εκλογικές
διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει επίσης την προθυµία της να συνεργασθεί µε τη νέα
Κυβέρνηση για την εξέταση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη των
Φιλιππίνων.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Ρουµανία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και
Τουρκία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, ευθυγραµµίζονται προς αυτή τη δήλωση.

________________

90/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά τις νέες πράξεις βίας εκ µέρους αλβανόφωνων
εξτρεµιστών στη βόρεια περιοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
συµπεριλαµβανοµένων του φόνου δύο στρατιωτών, της κατοχής διαφόρων χωριών και της
απαγωγής οµήρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τους εξτρεµιστές να σταµατήσουν τις πράξεις
βίας, να ελευθερώσουν τους οµήρους και να αποσυρθούν αµέσως.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία διαλόγου
µεταξύ εθνοτήτων που πρόσφατα εγκαινίασαν οι αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας. Οι τελευταίες προκλητικές ενέργειες υπογραµµίζουν ότι η κυβέρνηση της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει
αυτοσυγκράτηση και ότι οι ηγέτες όλων των πολιτικών κοµµάτων πρέπει να υποστηρίξουν τη
διαδικασία ειρηνικού διαλόγου, να αποµονώσουν τους εξτρεµιστές, να καταδικάσουν τη βία και να
προτρέψουν τους οπαδούς τους να διατηρούν την ψυχραιµία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
καταδικάζει τον φαύλο κύκλο της βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Η Ένωση προτρέπει επίσης τους ηγέτες των αλβανόφωνων του Κοσσυφοπεδίου και τους
πολιτικούς ηγέτες της Αλβανίας να καταδικάσουν απερίφραστα αυτές τις πράξεις τροµοκρατίας και
να ασκήσουν την επιρροή τους για να εµποδίσουν τη βία, η οποία απειλεί τη σταθερότητα σε
ολόκληρη την περιοχή.

__________________

91/2001

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

µε την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η οποία
δηµοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες και τη Στοκχόλµη, στις 3 Μαΐου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη στάση αυτή και εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή της.

________________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ18

∆ελτίο 11.06.2001 - EL - PE 299.529

93/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε την εκ µέρους της Ανδόρρας κύρωση του
Καταστατικού της Ρώµης για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκ µέρους της Ανδόρρας κύρωση του
ως άνω Καταστατικού. Πρόκειται για την τριακοστή κύρωση ή προσχώρηση, το ήµισυ δηλαδή του
αριθµού που απαιτείται για την έναρξη ισχύος του Καταστατικού.

Το Καταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (καταστατικό της Ρώµης) αποτελεί πιθανώς
το σηµαντικότερο επίτευγµα του διεθνούς δικαίου από ιδρύσεως των Ηνωµένων Εθνών. Θέτοντας
τέρµα στην ατιµωρησία όσων διέπραξαν ή υποκίνησαν φρικαλεότητες και µέσω αποτελεσµατικής
και αµερόληπτης απονοµής δικαιοσύνης, το ∆ικαστήριο θα ενισχύσει την επικράτηση της
νοµιµότητας και θα συµβάλει στην παγκόσµια ειρήνη και ασφάλεια. Το Καταστατικό στηρίζουν σε
µεγάλο βαθµό πολλά κράτη από όλα τα µέρη του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων 139 υπογραφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σθεναρά το ∆ικαστήριο. Οκτώ από τα δεκαπέντε µέλη της έχουν
ήδη κυρώσει το Καταστατικό της Ρώµης, ενώ στα υπόλοιπα η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε
εξέλιξη. Όλα τα κράτη µέλη εργάζονται για την εφαρµογή του Καταστατικού προκειµένου να
διασφαλισθεί πλήρης συνεργασία µε το µελλοντικό ∆ικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντρέχει
τις χώρες ώστε να κυρώσουν ή να προσχωρήσουν στο Καταστατικό και είναι επίσης αποφασισµένη
να συµβάλει στην αποτελεσµατική, ταχεία εγκαθίδρυση του ∆ικαστηρίου.

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

_______________________

94/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ινδονησία
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ικανοποίηση για τις πρόσφατες καταδίκες έξι ατόµων
που ενέχονται στη δολοφονία τριών µελών του διεθνούς προσωπικού της Ύπατης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ατάµπουα, στην Ανατολική Νούζα
Τενγκάρα, τον περασµένο Σεπτέµβριο.
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Η Ένωση υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις απόψεις που εξέφρασε ο Γενικός Γραµµατέας των
Ηνωµένων Εθνών στη δήλωσή του της 4ης Μαΐου. Η ωµότητα των δολοφονιών δεν φαίνεται να
αντικατοπτρίζεται ανάλογα στις αποφάσεις αυτές. Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις
αποδυναµώνουν τις εσωτερικές όσο και διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της προσωπικής
ασφάλειας όλου του ανθρωπιστικού προσωπικού.

Η Ένωση χαιρετίζει τις δηλώσεις του Ινδονήσιου Γενικού Εισαγγελέα ότι η ενάγουσα αρχή
σκοπεύει να προσφύγει κατά των αποφάσεων αυτών. Υπενθυµίζει τη δέσµευση που έχει αναλάβει
η Ινδονησία στην Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (UNCHR) ότι οι
δίκες των υπόπτων θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες δικαίου και ευθυδικίας.

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

________________________

 95/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συγκρότηση ευρείας κυβέρνησης συνασπισµού
στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά τη συµφωνία για τη συγκρότηση ευρείας κυβέρνησης
συνασπισµού στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

Η συµφωνία αποτελεί ισχυρό µήνυµα ενότητας εκ µέρους των δηµοκρατικών ηγετών στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας απέναντι στις άνανδρες πράξεις βίας των
εξτρεµιστών. Αποτελεί επίσης θαρραλέο βήµα µε το οποίο οι πολιτικοί ηγέτες αναλαµβάνουν τις
ευθύνες τους στις δύσκολες περιστάσεις που αντιµετωπίζει η χώρα. Η ΕΕ ζητά να τεθεί τέλος στη
βία και ευελπιστεί ότι η νέα κυβέρνηση συνασπισµού θα επιτύχει, µέχρι το τέλος του µήνα,
συγκεκριµένα και ουσιαστικά αποτελέσµατα στα κύρια θέµατα του διεξαγόµενου διαλόγου.

Η νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα αποτελέσει συµπαγή βάση για τη διεκπεραίωση των
σκληρών πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν στο άµεσο µέλλον. Μόνο µε πολιτικά µέσα
µπορεί να επιλυθεί η πολιτική αυτή κρίση και να εξευρεθεί βιώσιµη λύση. Η ΕΕ θα στηρίξει τη νέα
κυβέρνηση στο δύσκολο έργο της.

________________________
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96/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μεξικό
Βρυξέλλες, 14 Mαΐου 2001

Η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Τσιάπα και θα συνεχίσει να το πράττει,
ιδίως όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μεξικό που σχετίζονται µε την ψήφιση της
συνταγµατικής τροποποίησης για τα δικαιώµατα των ιθαγενών. Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την
απόφαση του EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) να διακόψει τις επαφές του µε την
µεξικανική κυβέρνηση και τον παροτρύνει να ανταποκριθεί στην εποικοδοµητική προσφορά του
Προέδρου Fox για την εξεύρεση τρόπων επίτευξης προόδου στα στοιχεία εκείνα που δεν
ενσωµατώθηκαν στο νέο νόµο.

Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι ο διάλογος µεταξύ της µεξικανικής κυβέρνησης και του EZLN είναι
ζωτικής σηµασίας για την οριστική διευθέτηση της κατάστασης στην Τσιάπα.

________________________

97/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κύρωση ενός Συνταγµατικού Πλαισίου
Προσωρινής Αυτονοµίας του Κοσσυφοπεδίου
και την προκήρυξη εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά την κύρωση ενός Συνταγµατικού Πλαισίου Προσωρινής
Αυτονοµίας στο Κοσσυφοπέδιο από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ,
κύριο Hans Haekkerup, χτες στην Πρίστινα. Η ΕΕ συγχαίρει αυτό το επίτευγµα του Ειδικού
Αντιπροσώπου. Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί ορόσηµο στην εφαρµογή του Ψηφίσµατος 1244 του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου προβλέπεται η εγκαθίδρυση προσωρινών θεσµών
αυτονοµίας.

Αποτελεί αποφασιστική κίνηση για την εγκαθίδρυση µιας ουσιαστικής και δηµοκρατικής
αυτονοµίας στο Κοσσυφοπέδιο. Το Συνταγµατικό Πλαίσιο συνιστά την κοινή συνταγµατική βάση
για την περαιτέρω πορεία, µέχρις ότου εξευρεθεί οριστική πολιτική λύση.

Η δηµιουργία λειτουργικών θεσµών που θα εγγυώνται τον σεβασµό των θεµελιωδών ανθρώπινων
δικαιωµάτων και θα µπορούν να στηρίξουν µια πολυεθνοτική κοινωνία βασισµένη στις
δηµοκρατικές αρχές και την ανεκτικότητα συνιστά µείζον εγχείρηµα. Η επιτυχία του εγχειρήµατος
αυτού εναπόκειται εν τέλει στον ίδιο τον λαό του Κοσσυφοπεδίου και τους αντιπροσώπους του.
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Η ΕΕ είναι πρόθυµη να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την προσπάθεια για τη δηµιουργία µιας
δηµοκρατικής και ευηµερούσας κοινωνίας όπου θα αποκλείεται η βία και θα µπορεί να επιτευχθεί
η ειλικρινής συµφιλίωση.

Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης την προκήρυξη γενικών εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο για τις
17 Νοεµβρίου 2001 από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ,
κύριο Haekkerup. Παροτρύνει όλους τους πολίτες και όλες τις κοινότητες να συµµετάσχουν
ενεργά και εποικοδοµητικά και να απέχουν από κάθε πράξη βίας στη διαδικασία που οδηγεί στην
πραγµατοποίηση αυτών των ιδιαίτερα σηµαντικών εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο.

________________________

98/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Βουλγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας,
Ουγγαρίας, Λεττονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρουµανίας και Σλοβενίας, των συνδεδεµένων
χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας, και των χωρών της ΕΖΕΣ Ισλανδίας, Λιχτενστάϊν και
Νορβηγίας, µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την κύρωση ενός

Συνταγµατικού Πλαισίου Προσωρινής Αυτονοµίας του Κοσσυφοπεδίου και την προκήρυξη
εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία
και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
συντάσσονται µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κύρωση ενός Συνταγµατικού
Πλαισίου Προσωρινής Αυτονοµίας του Κοσσυφοπεδίου και την προκήρυξη εκλογών στο
Κοσσυφοπέδιο, η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη στις 16 Μαΐου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τα ανωτέρω και εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή της.

________________________
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99/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αποστράτευση
των ένοπλων οµάδων αλβανόφωνων στην περιοχή της κοιλάδας του Πρέσεβο

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001

H Eυρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση την οποία ανέλαβαν οι
εκπρόσωποι των ένοπλων οµάδων αλβανόφωνων για πλήρη αποστράτευση των δυνάµεων αυτών
στη Νότια Σερβία (περιοχή της κοιλάδας του Πρέσεβο), δέσµευση την οποία υπέγραψε χθες ο
Shefket Musliu, διοικητής του UPCMB (Απελευθερωτικός Στρατός του Πρέσεβο, της Μεντβέντια
και του Μπουγιάνοβατς). H εξέλιξη αυτή αποτελεί ενθαρρυντικό βήµα προς µια ειρηνική
διευθέτηση της κατάστασης στην κοιλάδα του Πρέσεβο. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλους τους
ενδιαφεροµένους να σεβαστούν πλήρως τη δέσµευση αυτή, να παραδώσουν τα όπλα τους στη
∆ιεθνή ∆ύναµη Ασφαλείας (KFOR) και να επανενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές της Oµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ)
και τους εκπροσώπους των αλβανόφωνων να συνεχίσουν τις εποικοδοµητικές συνοµιλίες που
πραγµατοποίησαν τις τελευταίες ηµέρες προκειµένου να σταθεροποιηθεί η εφαρµογή των µέτρων
οικοδόµησης εµπιστοσύνης, συµπεριλαµβανοµένης της έγκαιρης δηµιουργίας µια πολυεθνικής
αστυνοµικής δύναµης. Η ΕΕ αναµένει ότι τα ζητήµατα που παραµένουν εκκρεµή όσον αφορά τις
εθνικές µειονότητες στην περιοχή της κοιλάδας του Πρέσεβο, συµπεριλαµβανοµένης της
επιστροφής των µετατοπισθέντων προσώπων και της ένταξης των αλβανόφωνων στις πολιτικές,
οικονοµικές και κοινωνικές δοµές, θα εξακολουθήσουν να αντιµετωπίζονται µε σοβαρότητα µετά
την επιστροφή των γιουγκοσλαβικών δυνάµεων στον Τοµέα Β.

________________________

100/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις δηµοτικές
εκλογές που διεξήχθησαν σε πανεθνικό επίπεδο στην Κροατία στις 20 Μαΐου

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τον γενικά καλό τρόπο µε τον οποίο
διεξήχθησαν οι δηµοτικές εκλογές σε πανεθνικό επίπεδο στην Κροατία στις 20 Μαΐου, και
σηµειώνει ότι, µε βάση τα συµπεράσµατα του Γραφείου των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ODIHR), οι εκλογές διεξήχθησαν εν γένει σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα. Τούτο συνιστά σαφή ένδειξη ότι η ∆ηµοκρατία της Κροατίας αποτελεί µια σταθερή
δηµοκρατία σε πορεία προς την ένταξη στις ευρωπαϊκές δοµές.
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Παράλληλα, η ΕΕ σηµειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασε το ODIHR, ιδίως όσον αφορά τη
συµµετοχή και την εκπροσώπηση των µειονοτήτων, και ενθαρρύνει τις αρµόδιες κροατικές αρχές
να αντιµετωπίσουν τα θέµατα αυτά.

Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας. Η ΕΕ είναι έτοιµη να βοηθήσει την Κροατία στην πορεία της προς την πλήρη εφαρµογή
της προσφάτως µονογραφηθείσας Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

101/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
όσον αφορά την έκθεση της επιτροπής έρευνας του Σαρµ-ελ-Σέϊκ

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει τη δηµοσίευση της έκθεσης της επιτροπής έρευνας του Σαρµ-ελ-
Σέϊκ (έκθεση Mitchell) και συντάσσεται πλήρως µε τις συστάσεις της. ΄Οπως και η ιορδανο-
αιγυπτιακή πρωτοβουλία, η έκθεση Μitchell αποτελεί ρεαλιστική και ισόρροπη πρόταση που θα
µπορούσε να χρησιµεύσει ως βάση για την αποκατάσταση της ηρεµίας και την επανέναρξη της
ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η ΄Ενωση καλεί τα µέρη να αποδεχθούν ειλικρινά τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση.
Ειδικότερα, η ΄Ενωση αναµένει από τα µέρη να προχωρήσουν σε άµεσες και άνευ όρων ενέργειες
για την κατάπαυση κάθε µορφής βίας, την επανένταξη της συνεργασίας για την ασφάλεια και την
ανταλλαγή µέτρων για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης συµπεριλαµβανοµένης της παύσης των
δραστηριοτήτων εποικισµού. ΄Ολα αυτά αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την επανάληψη των
διαπραγµατεύσεων οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στις αποφάσεις
242 και 338 των ΗΕ καθώς και στην αρχή «γη έναντι ειρήνης».

Η έκθεση Mitchell και η ιορδανο-αιγυπτιακή πρωτοβουλία παρέχει στα µέρη τη δυνατότητα να
βούν από τον φαύλο κύκλο της βίας. Η ΄Ενωση προσδοκά ότι και τα δύο µέρη θα πράξουν παν
δυνατόν για να σταµατήσουν τη βία και να καταλήξουν σε λύση µετά από διαπραγµατεύσεις την
κρίσιµη αυτή στιγµή. Η ΄Ενωση είναι έτοιµη να παράσχει τη βοήθειά της στα µέρη.

___________________

Η ∆ήλωση υπ΄αριθ. 92/2001 δεν είχε διαβιβαστεί µέχρι το πέρας της συντάξεως του παρόντος
∆ελτίου.

* * *
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 25ης ΚΑΙ ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

•  Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Συµβολή της ΟΚΕ
στην επεξεργασία της Λευκής Βίβλου
Εισηγήτρια: η κα SIGMUND (∆ιάφορες δραστηριότητες - ΑΤ)
Συνεισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCΝA-CARO (Εργοδότες -ES)

− Έγγραφα: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 535/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η εν λόγω γνωµοδότηση αποτελεί τη συµβολή της ΟΚΕ στην επεξεργασία της
Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία
προβλέπεται να παρουσιασθεί τον Ιούλιο του 2001. Εγγράφεται στη συνέχεια πολλών
γνωµοδοτήσεων που καταρτίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, στις οποίες η
ΟΚΕ υπογράµµιζε ότι ορισµένες από τις κυριότερες προκλήσεις της διακυβέρνησης είναι να
διασφαλίσει την ουσιαστική και ενεργό συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση και να δηµιουργήσει τις συνθήκες που θα της επιτρέψουν να
επηρεάσει την εξέλιξή της. Στις γνωµοδοτήσεις της, η ΟΚΕ είχε επίσης διατυπώσει πολλές
προτάσεις σχετικά µε την προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης.

http://www.cese.europa.eu
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Λόγω του ρόλου που της ανατίθεται από τις Συνθήκες και χάρη στην σύνθεση και την
εµπειρογνωµοσύνη των µελών της, η ΟΚΕ στο εσωτερικό του κοινοτικού θεσµικού συνόλου,
αποτελεί τον κατάλληλο χώρο εκπροσώπησης, ενηµέρωσης και έκφρασης της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών και κατά συνέπεια µια σηµαντική γέφυρα που ενώνει την Ευρώπη µε
τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί ότι µπορεί να συµβάλει ιδιαίτερα στις εργασίες
της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση και στην προώθηση µιας Ευρώπης που θα χαρακτηρίζεται
από µεγαλύτερη συµµετοχή και λιγότερους αποκλεισµούς και, κατά συνέπεια, πιο δηµοκρατική,
όπως φιλοδοξεί και η Λευκή Βίβλος.

Οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις που διατυπώνει η ΟΚΕ εγγράφονται κατ' αυτόν τον τρόπο
σε µια διπλή προοπτική:

•  αφενός, πρέπει να δηµιουργηθούν νέες συνέργιες µεταξύ των θεσµικών και άλλων οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό τη βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, και,
ειδικότερα, να αξιοποιηθεί ο ρόλος της ΟΚΕ µε τη θέσπιση νέων µορφών εταιρικής σχέσης
µε τα όργανα και συγκεκριµένα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και

•  αφετέρου, πρέπει να προσαρµοσθεί η ΟΚΕ στην πρόκληση της νέας διακυβέρνησης
προκειµένου να µπορέσει να ενισχύσει το ρόλο του ως σηµαντικής "γέφυρας" µεταξύ της
Ευρώπης και των πολιτών και να συµβάλλει περισσότερο έτσι ώστε στο µέλλον να
λαµβάνονται υπόψη στην σύλληψη και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών τόσο η
ανάπτυξη όσο και η ενίσχυση ενός "συµµετοχικού προτύπου της κοινωνίας των πολιτών".

− Πληροφορίες: κ. Patrick FEVE (τηλ.: 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

*

*          *

2. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

•  Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στις ΧΚΑΕ
Εισηγήτρια: η κα BELABED (Οµάδα των εργαζοµένων - Α)

− Έγγραφα: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 533/2001

− Κύρια σηµεία: Σκοπός της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να τονιστεί ότι, πέρα από τα
κριτήρια που υιοθετήθηκαν στην Κοπεγχάγη, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές
συνέπειες της διεύρυνσης της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συµβατότητα της
διεύρυνσης για όλους τους ενδιαφερόµενους.

 Η προηγούµενη ενηµερωτική έκθεση της ΟΚΕ µε θέµα την "Επισκόπηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής κατάστασης των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στα πλαίσια της εφαρµογής του
κοινοτικού κεκτηµένου στην εσωτερική αγορά" (REX/015) καθιστά σαφές ότι, µολονότι έχει ήδη

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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σηµειωθεί πρόοδος στις ΧΚΑΕ, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικά προβλήµατα στην
αγορά εργασίας και στον κοινωνικό χώρο. Τα προβλήµατα αυτά ενδέχεται να οξυνθούν σε
ορισµένους τοµείς (π.χ., σιδηροχαλυβουργία, γεωργία, κλπ.) λόγω της αναδιάρθρωσης η οποία
θα ασκήσει πίεση στην αγορά εργασίας.

 
 Εν κατακλείδι, η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας συνιστά τη λήψη διαφόρων µέτρων, µεταξύ των
άλλων και των ακόλουθων:

 
•  την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν, µε βάση µια σφαιρική προσέγγιση, κατάλληλες
στρατηγικές που θα αφορούν σηµαντικά θέµατα (π.χ. βαριά βιοµηχανία, γεωργία κτλ) και θα
είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανεκτές·

•  την ανάγκη εφαρµογής µέτρων ειδίκευσης σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στις οικονοµικά
µειονεκτικές περιοχές·

•  τη βελτίωση του βασικού πλαισίου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω της προαγωγής
του επιχειρηµατικού πνεύµατος (και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις), της
δηµιουργίας οργανισµών επεξεργασίας και εµπορίας, την παροχή τεχνικής βοήθειας, την
εφαρµογή µέτρων ειδίκευσης και τη δηµιουργία κατάλληλου µικροοικονοµικού πλαισίου µε
στόχο να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η δηµιουργία βιώσιµων θέσεων
απασχόλησης·

•  την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στα επιµέρους επίπεδα καθώς και την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
σχετικά µε την ανάγκη µιας πιο αποτελεσµατικής διάρθρωσης·

•  τη θέσπιση συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία να συµβάλλουν στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και στην άµβλυνση της δυστυχίας των κοινωνικά αδύναµων·

•  την ανάγκη να εντατικοποιηθεί ο διάλογος µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών σχετικά
µε την προετοιµασία της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκής Ένωση και τις συνέπειές της·

•  την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, και ιδιαίτερα µεταξύ ανδρών και γυναικών και
ενώπιον των µειονοτήτων·

•  τη µεγαλύτερη διαφάνεια στην εφαρµογή και τη χρήση των κοινοτικών προγραµµάτων και
των άλλων µέσων στήριξης.

− Πληροφορίες: κα Georgine WILLEMS
(τηλ. 32 2 546 9471, e-mail: georgina.willems@esc.eu.int)

•  ∆ιεύρυνση της ΕΕ: η πρόκληση της εκπλήρωσης των οικονοµικών κριτηρίων
Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - F)

− Έγγραφα: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 528/2001

− Κύρια σηµεία: Οι νέες διευρύνσεις εξαρτώνται κυρίως από την πρόοδο που σηµειώνει κάθε
υποψήφια χώρα ως προς την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου και από την κατάληξη των
διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση, η οποία θεωρείται πιθανή ήδη από το 2002 για εκείνες
που βρίσκονται στην καλύτερη θέση. Η ΟΚΕ προσυπογράφει, σε γενικές γραµµές, τις
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εκτιµήσεις αυτές, τονίζει όµως επίσης ότι οι ευθύνες εξακολουθούν, αναγκαστικά, να είναι
µοιρασµένες µεταξύ των δεκαπέντε και των υποψηφίων χωρών, όσον αφορά την ανταπόκριση
στην οικονοµική πρόκληση της διεύρυνσης, έναν κινούµενο στόχο οι επιδιώξεις του οποίου
διακρίνονται σε τρεις πτυχές: την πραγµατική υιοθέτηση του κεκτηµένου, την αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών στήριξης, την προετοιµασία µιας νέας συνοχής στη
διευρυµένη Ένωση.

Η πραγµατική υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου προβάλλει πλέον πολλές απαιτήσεις, λόγω
του υψηλού επιπέδου ενοποίησης που έχει ήδη επιτύχει η Ένωση, και που θα συνεχίσει να
οικοδοµεί. Ο µεγάλος αριθµός των υποψηφίων χωρών, τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξής τους
και η ποικιλία των αναγκών προσαρµογής τους περιπλέκουν αναπόφευκτα την επίτευξη του
επιδιωκόµενου στόχου. Η πρόοδος που πραγµατοποιείται ως προς τις συναλλαγές ανοίγει την
προοπτική για προσεχή προσχώρηση ενός µεγάλου µέρους των υποψηφίων χωρών. Οι
προτεραιότητες που αποµένουν ποικίλουν ανάλογα µε τις χώρες και πρέπει να αντιµετωπιστούν
αντίστοιχα.

Η επιτυχία της διαδικασίας ολοκλήρωσης απαιτεί την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των
µηχανισµών στήριξης. Οι κοινοτικές ενισχύσεις που προγραµµατίστηκαν στα πλαίσια του
Προγράµµατος ∆ράσης 2000 στο Βερολίνο, δεν επαρκούν από µόνες τους για τη
χρηµατοδότηση της επίτευξης του επιθυµητού επιπέδου: η ΟΚΕ τονίζει ότι οι κοινοτικές
ενισχύσεις που προγραµµατίστηκαν στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 οφείλουν,
κυρίως, να στηρίξουν τις προϋποθέσεις-πλαίσιο για την προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων,
των µόνων που µπορούν να κινητοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους.

Εποµένως, η ΟΚΕ υποστηρίζει ότι είναι σηµαντικό να προετοιµαστούν ήδη από τώρα οι
προϋποθέσεις για µια νέα οικονοµική και κοινωνική συνοχή στη διευρυµένη Ένωση, ένας
στόχος πολυσύνθετος που προϋποθέτει την από κοινού ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων. Η ΟΚΕ
τονίζει, µετά από τις συµφωνίες του Βερολίνου για τον προγραµµατισµό των ενισχύσεων και της
Νίκαιας για την αναθεώρηση της Συνθήκης, την ανάγκη ανάληψης οργανωτικών
µεταρρυθµίσεων στον νοµοθετικό, το διοικητικό, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό τοµέα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την έναρξη, εντός του 2001,
ενός σφαιρικού και πολυετούς προγράµµατος προετοιµασίας της διεύρυνσης που να αποσκοπεί
στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων υποστήριξης των υποψήφιων χωρών µε
τη δηµιουργία ήδη µεταξύ των 15 των συνθηκών που θα διαφυλάξουν τη συνοχή της
διευρυµένης Ευρώπης.

− Πληροφορίες: κ. Roberto PIETRASANTA
(τηλ. 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*

*          *
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3. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

•  ∆ηµόσιες συµβάσεις - προµήθειες, υπηρεσίες, έργα
Εισηγητής: ο κ. GREEN (εργοδότες - DK)

− Έγγραφα: COM(2000) 275 τελικό - 2000/0115 COD - CES 515/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά το συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων στους τοµείς των προµηθειών, των υπηρεσιών και
των έργων. Η πρόταση στην απλούστευση του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου, τη
διευκρίνιση των ασαφών ή περίπλοκων διατάξεων,  την τροποποίηση του περιεχοµένου και την
ενοποίηση των  τριών "κλασικών" οδηγιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω σε µία νοµική πράξη.

Ύστερα από ορισµένες γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις προτεινόµενες απλουστεύσεις, που
αφορούν κυρίως τη συγχώνευση των τριών παλαιών οδηγιών, και σχετικά µε τις τροποποιήσεις
της νοµοθεσίας που ζητούνται, η ΟΚΕ  υποβάλει προτάσεις  για τα ακόλουθα θέµατα:

•  αρχή του απορρήτου
•  µηχανισµοί ηλεκτρονικών αγορών
•  διατάξεις για τις πολύπλοκες προµήθειες
•  τεχνικές προδιαγραφές
•  "ανταγωνιστικός διάλογος"
•  συµφωνίες πλαίσιο
•  προκηρύξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
•  κριτήρια ανάθεσης και επιλογής, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
κριτηρίων

•  ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές

− Πληροφορίες: κ. Jacob ANDERSEN
(τηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jacob.Andersen@esc.eu.int)

•  ∆ηµόσιες συµβάσεις - ύδωρ, ενέργεια, µεταφορές
Εισηγητής: ο κ. GREEN (εργοδότες - DK)

− Έγγραφα: COM(2000) 276 τελικό - 2000/0117 COD - CES 514/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συγχαίρει επίσης την Επιτροπή για την προσπάθειά της να ανοίξουν οι
αγορές και συµφωνεί µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. ∆εν συµφωνεί ωστόσο µε τις
αλλεπάλληλες µεταβολές οι οποίες δυσκολεύουν την κατανόηση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η
ΟΚΕ παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει  τη θέσπιση πιο ευέλικτων  και σταθερών πλαισίων,
προκειµένου να µην παρεµποδισθεί η αναγκαία  διάδοση της γνώσης του κοινοτικού δικαίου.
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Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το διαχωρισµό της νέας οδηγίας σε τέσσερα τµήµατα καθώς και τους
ορισµούς, τις διατάξεις για τις συµβάσεις, τους ειδικούς κανόνες για τους διαγωνισµούς µελετών
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών καθώς και τις στατιστικές υποχρεώσεις και τις τελικές
διατάξεις. Ωστόσο, το κείµενο είναι ακόµη δύσβατο λόγω της πληθώρας των λεπτοµερειών σε
ορισµένα σηµεία και λόγω σαφούς έλλειψης διευκρινίσεων σε άλλα σηµεία.

− Πληροφορίες: κ. Jacob ANDERSEN
(τηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jacob.Andersen@esc.eu.int)

•  Περιθώριο φερεγγυότητας - Ασφάλιση ζηµιών
Εισηγητής: ο κ. PELLETIER (εργοδότες - F)
Συνεισηγητής: ο κ. VAUCORET (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

− Έγγραφα: COM(2000) 634 τελικό - 2000/0251 COD - CES 517/2001

•  Περιθώριο φερεγγυότητας - Ασφάλιση ζωής
Εισηγητής: ο κ. PELLETIER (εργοδότες - F)
Συνεισηγητής: ο κ. VAUCORET (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

− Έγγραφα: COM(2000) 617 τελικό - 2000/0249 COD - CES 518/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ των δύο προτάσεων οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τις αποδέχεται στο σύνολό τους. Ωστόσο, κρίνεται ότι ενδείκνυται να διευκρινιστούν ή να
τροποποιηθούν ορισµένα σηµεία και η ΟΚΕ εκφράζει τις ανησυχίες της στους ακόλουθους
τοµείς:

•  Εναρµόνιση του ύψους του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου
κεφαλαίου εγγύησης για τις µικρές επιχειρήσεις

•  Συνυπολογισµός της αντασφάλισης ανάλογα την ποιότητά της
•  Ύπαρξη κεφαλαίου εγγύησης των ασφαλισµένων
•  Ιδιαίτερη περίπτωση της αντικατάστασης
•  Συνυπολογισµός των µελλοντικών κερδών (ασφάλιση ζωής)
•  Βάση υπολογισµού του περιθωρίου φερεγγυότητας (ασφάλιση ζωής)
•  Επιχειρήσεις που δεν αναλαµβάνουν πλέον την κάλυψη κινδύνων (ασφάλιση ζηµιών)
•  Συµπληρωµατικές εισφορές (ασφάλιση ζηµιών).

Η ΟΚΕ ευελπιστεί ότι το σχέδιο "Φερεγγυότητα ΙΙ" θα καταστήσει δυνατή τη διερεύνηση
τρόπων προκειµένου να βελτιωθεί επίσης η ποιότητα του περιθωρίου φερεγγυότητας, κάτι που
δεν εξετάστηκε κατά την παρούσα αναθεώρηση.

− Πληροφορίες: κα Alison IMRIE
(τηλ.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)
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•  Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα (πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - Ι)

Έγγραφα: COM(2001) 12 τελικό - 2001/0018 COD - CES 519/2001

Πληροφορίες: ο κ. Joγo Pereira dos Santos (τηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail:
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *

4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•  Πρόσβαση στην αγορά/εµπορευµατικές µεταφορές
Εισηγητής: ο κ. KIELMAN (Εργοδότες - ΝL)

− Έγγραφα: COM(2000) 751 τελικό - 2000/0297 COD - CES 520/2001
 
− Πληροφορίες: ο κ. Luis LOBO  (τηλ. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

*

*          *

5. ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Υγειονοµικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα
Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK)

− Έγγραφα: COM(2000) 573 τελικό - 2000/0230 COD - CES 521/2001
 
− Πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
 (τηλ. 32 2 546 9109 - e-mail :  nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Υγειονοµικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο
Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK)
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− Έγγραφα: COM(2000) 574 τελικό - 2000/0259 COD - CES 522/2001

− Κύρια σηµεία: Αποτελεί σήµερα γεγονός ότι η έκταση της κρίσης της ΣΕΒ οφείλεται στη
µεγάλη καθυστέρηση που σηµειώθηκε όσον αφορά τη θέσπιση, εφαρµογή και µη τήρηση των
διατάξεων.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι η χρησιµοποίηση των υγιών µερών που προέρχονται από υγιή ζώα τα οποία
είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τους ανθρώπους είναι απολύτως ασφαλής υπό την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις και ότι συγχρόνως µε την εν λόγω τήρηση
εξασφαλίζεται η επαναχρησιµοποίηση των πόρων. Σχετικά µε τον χειρισµό του κινδύνου, η
ισχύουσα απαγόρευση κατά της χρήσης των κρεατοστεαλεύρων ως τροφής των
µηρυκαστικών ζώων πρέπει να διατηρηθεί προσωρινά, ενώ πρέπει να αφαιρούνται όλες οι
ύλες των µηρυκαστικών από την αλυσίδα των ζωοτροφών, ώστε να χρησιµοποιούνται µόνο
ύλες από και για µη µηρυκαστικά ζώα. Επιπλέον, µπορεί να θεσπιστεί απαγόρευση της
ανακύκλωσης µεταξύ ειδών ("κανιβαλισµός"). Η προσωρινή όµως απαγόρευση πρέπει να
διατηρηθεί οπωσδήποτε, έως ότου εξασφαλισθούν τα εχέγγυα ασφαλείας σχετικά µε την
παραγωγή και τη χρησιµοποίηση των κρεατοστεαλεύρων.

Πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της µη εφαρµογής των κανόνων. Αυτό µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω των προγραµµάτων ανάλυσης κινδύνου κρίσιµου σηµείου ελέγχου
(HACCP) της πιστοποίησης ή διαπίστευσης κάθε επιχείρησης (σφαγεία, βιοµηχανίες προϊόντων
κρέατος, επιχειρήσεις τροφίµων, κλπ.) καθώς µέσω της απαίτησης για χωριστές γραµµές
παραγωγής µε σκοπό να εξασφαλιστεί η απολύτως ασφαλής παραγωγή κρεατοστεαλεύρων. Μία
απόλυτα αναγκαία συνέπεια τούτου είναι η ανιχνευσιµότητα σε όλες τις αλυσίδες
παραγωγής και η σαφής υπόδειξη των ζωοτροφών που περιέχουν κρεατοστεάλευρα.

Όσον αφορά τη συγκεκριµένη εκτίµηση της παρούσας πρότασης, για την ΟΚΕ δεν υπάρχει
αµφιβολία - τόσο από δεοντολογική άποψη όσο και από την επιστηµονικά τεκµηριωµένη άποψη
για τη νόσο - ότι τα νεκρά ζώα και κάθε ακατάλληλο υλικό από ζωικά υποπροϊόντα δεν
πρέπει πλέον να χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων, και ότι πρέπει να
διασαφηνιστεί η µέχρι σήµερα υπάρχουσα ασάφεια σχετικά µε τις διατάξεις για τα απόβλητα.

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

•  Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου
Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες - D)

− Έγγραφα: COM(2000) 834 τελικό - 2000/0330 CNS - CES 523/2001

− Πληροφορίες: κα Εsa DONELL (τηλ. : 32 2 9454 - e-mail : esa.donell@esc.eu.int)
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•  Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος
Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες - D)

− Έγγραφα: COM(2001) 87 τελικό - 2001/0042 CNS - CES 524/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι απαιτείται επειγόντως η εφαρµογή
έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση των σοβαρών διαταραχών που έχει υποστεί η αγορά
βοείου κρέατος λόγω της κρίσης της ΣΕΒ. Η ΟΚΕ στηρίζει κάθε κατάλληλο µέτρο µε το οποίο
µπορούν να εξαλειφθούν βραχυπρόθεσµα οι διαταραχές της αγοράς και να αποκατασταθεί
µεσοπρόθεσµα η ισορροπία των αγορών. Είναι απαραίτητο να αποφευχθούν οι νέες στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού ή νέες τάσεις επανεθνικοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίες
προκαλούνται από τις εθνικές ενισχύσεις.

 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η κρίση της ΣΕΒ απειλεί τόσο τις µικρές όσο και τις µεγάλες κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τις µεθόδους εκτροφής που ακολουθούν. Συνεπώς, πρέπει να
διασφαλισθεί ότι τα προτεινόµενα µέτρα δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλειες εισοδήµατος
για ορισµένες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και περιφέρειες. Ακόµη, πρέπει να ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα, προκειµένου οι προσπάθειες της Κοινότητας να µην παρακαµφθούν από
εντονότερες εισαγωγές -οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα να υπόκεινται σε χαµηλότερα
υγειονοµικά πρότυπα και ελέγχους.

 
Λόγω της παρούσας κρίσης, οι παραγωγοί και ο τοµέας της µεταποίησης, δεν είναι σε θέση στην
παρούσα κρίση να αναλάβουν µόνοι τους το σηµαντικό πρόσθετο κόστος των συνολικών
µέτρων διασφάλισης για την ΣΕΒ. Ακόµη, πρέπει να αποφευχθούν νέες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η Κοινότητα θα
αποδεσµεύσει έκτακτους πόρους για την άµβλυνση και την εξάλειψη της κρίσης.

Η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή πέρα από τα µέτρα που λαµβάνει όσον αφορά την προσφορά να
αναλάβει και πιο εντατικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τη ζήτηση. Τα σφαιρικά µέτρα για την
προστασία των καταναλωτών πρέπει να συνοδευτούν από µια εκστρατεία ενηµέρωσης και
επικοινωνίας πολύ ευρύτερη.

Η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή στους κινδύνους που ενέχει κάθε διαρκής παρέµβαση στον τοµέα
του βοείου κρέατος. Λαµβανοµένων υπόψη των ακραίων τάσεων που παρατηρούνται σήµερα
στην αγορά, η ΟΚΕ θεωρεί ωστόσο σκόπιµη την προσωρινή άρση των ποσοτικών περιορισµών
ύψους 350.000 τόνων για την παρέµβαση που προβλέπει η Agenda 2000. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να αναθεωρηθούν και οι διατάξεις παρέµβασης που εφαρµόζονται όσον αφορά το βάρος
του σφάγιου.

− Πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
 (τηλ. 32 2 546 9109 - e-mail:  nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  Στήριξη των παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών
Εισηγητής: ο κ. SABIN (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

− Έγγραφα: COM(2001) 87 τελικό - 2001/0043 CNS - CES 525/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση είναι ανεπαρκέστατη και ότι
ηµιανταποκρίνεται στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί.

H ΟΚΕ ζητεί να µην περιορισθεί η τροποποίηση του κανονισµού µόνο στη βιολογική
παραγωγή, ώστε να µπορέσουν όλοι οι γεωργοί να αναπτύξουν πρακτικές φιλικές προς το
περιβάλλον και προτείνει ακόµη να συµπεριληφθούν στην πρόταση τα φυτά για σπόρους και τα
πρωτεϊνούχα που δεν περιλαµβάνονται στις συµφωνίες του Blair House.

Τέλος, η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η προσωρινή αναστολή χρησιµοποίησης των κρεατάλευρων για
το σύνολο της διατροφής των ζώων καθιστά ακόµη µεγαλύτερη την ανάγκη να αναλυθεί σε
βάθος η κατάσταση εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φυτικές πρωτεΐνες και να
αναζητηθούν µόνιµες και κατάλληλες λύσεις.

Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ εκθέτει ορισµένους προβληµατισµούς που θα έπρεπε να καταλήξουν
σε µια γνωµοδότηση στην οποία θα εξεταζόταν συγκεκριµένα η διακύβευση των πηγών
προµήθειας της ΕΕ σε φυτικές πρωτεΐνες.

− Πληροφορίες: κα Εsa DONELL
(τηλ. : 32 2 9454 - e-mail : εsa.donell@esc.eu.int)

*

*          *

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

•  ∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Εισηγητής: ο κ. CHRISTIE (Εργαζόµενοι - UK)

− Έγγραφα: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 529/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ υποστηρίζει τη διατήρηση της γεωγραφικής στήριξης του Στόχου 1 και
θεωρεί ότι σηµαντικό µέρος των κοινοτικών προσπαθειών συνοχής πρέπει να
προσανατολίζονται σε αυτές τις περιφέρειες. ∆εν πρέπει να αµφισβητηθεί η αρχή της
συγκέντρωσης των προσπαθειών.
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Η θέση της ΟΚΕ είναι ότι οι αναθεωρήσεις των κριτηρίων επιλεξιµότητας του Στόχου 1 δεν
πρέπει να οδηγήσουν στον αποκλεισµό των περιφερειών που επί του παρόντος δικαιούνται
πόρους και εκείνων που θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τη στήριξη συνοχής προκειµένου να
αναπτυχθούν οικονοµικά. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε την αύξηση του ορίου του 75%.

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει τη βαρύτητα των επιχειρηµάτων της Επιτροπής υπέρ ενός συστήµατος
"έµµεσου διαχωρισµού σε ζώνες" για την παροχή στήριξης στις περιφέρειες εκτός του Στόχου 1.

Η ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εξεύρει τρόπους σύζευξης των δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε ιδιωτικά κεφάλαια, προκειµένου να αυξηθεί ο ρόλος που
διαδραµατίζουν στις κοινοτικές δράσεις συνοχής.

− Πληροφορίες: κ. Roberto PIETRASANTA
(τηλ. 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Εναρµόνιση των όρων τιµολόγησης (ΦΠΑ)
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)

− Έγγραφα: COM(2000) 650 τελικό - CES 527/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ εγκρίνει την έννοια ενός εναρµονισµένου συστήµατος που επιβάλλει τις
ίδιες υποχρεώσεις στα τιµολόγια σε χαρτί και στα ηλεκτρονικά συστήµατα και δεν κάνει
διάκριση µεταξύ εσωτερικών και διασυνοριακών συναλλαγών.

Οι νέοι κανόνες πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο
των µεγάλων όσο και των µικρών επιχειρήσεων και να συµβαδίζουν µε την εξέλιξη των νέων
εµπορικών πρακτικών και τεχνολογιών.

Το έργο θα πρέπει να εναρµονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο µε τις ευρύτερες παγκόσµιες
πρωτοβουλίες (π.χ. ΟΟΣΑ).

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεωρήσουν την υποχρέωση να αφαιρέσουν µερικές από τις
ενδείξεις που ζητούν σήµερα ως απαραίτητο συµπλήρωµα της εναρµόνισης και του συντονισµού
της Ενιαίας Αγοράς.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση χορηγηθεί θα πρέπει να περιοριστεί στο συντοµότερο δυνατό χρονικό
διάστηµα.

− Πληροφορίες: κ. Katarina LINDAHL
    (τηλ.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος ΦΠΑ
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)

− Έγγραφα: COM(2000) 348 τελικό - CES 526/2001
 
− Κύρια σηµεία: Οι αδυναµίες του σηµερινού µεταβατικού συστήµατος θα πάψουν να υφίστανται

µόνον µε την καθιέρωση ενός νέου οριστικού συστήµατος βασισµένου στην αρχή της
φορολόγησης στη χώρα καταγωγής. Η ΟΚΕ λυπάται βαθύτατα για την απόλυτη έλλειψη
προόδου προς την κατεύθυνση του στόχου αυτού.

Ένα σύστηµα το οποίο θα καταστήσει σοβαρή πραγµατικότητα την ενιαία αγορά , αντί να την
υπονοµεύει, θα αναχαιτίσει ταυτοχρόνως το κύµα απάτης.

Στα πλαίσια της έλλειψης πολιτικής συναίνεσης για την επίτευξη των ανωτέρω, η ΟΚΕ δέχεται
ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερες τροποποιήσεις στο µεταβατικό καθεστώς που θα
µετριάσουν ορισµένες από τις χειρότερες ελλείψεις.

Η ΟΚΕ εγκρίνει ευρέως το πρόγραµµα που ορίστηκε στα πλαίσια της νέας στρατηγικής για το
2000 και στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000/2001 της Επιτροπής.

Ο µηχανισµός της ανάστροφης φορολόγησης πρέπει να επεκταθεί ή να καταστεί η γενική αρχή
για τη φορολόγηση των υπηρεσιών. Η κατάργηση του συστήµατος τµηµατικής καταβολής θα
συµβάλει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο µέτρο στη µείωση του κόστους συµµόρφωσης
των επιχειρήσεων χωρίς να παρέχονται µεγαλύτερες δυνατότητες απάτης.

− Πληροφορίες: κ. Katarina LINDAHL
    (τηλ. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

*

*          *

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

•  Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Εισηγητής: SEPI (Εργαζόµενοι - ΙΤ)

− Έγγραφα: COM(2000) 845 τελικό - 2000/0333 CNS - CES 532/2001
 
− Πληροφορίες: κα Stefania BARBESTA

(τηλ.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
Εισηγητής: SEPI (Εργαζόµενοι - ΙΤ)

− Έγγραφα: COM(2000) 844 τελικό - 2000/0332 COD - CES 531/2001
 
− Πληροφορίες: κα Stefania BARBESTA

(τηλ.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Καθεστώς του πρόσφυγα
Εισηγητής: ο κ. MELΝCIAS (∆ιάφορες δραστηριότητες - PO)

− Έγγραφα: COM(2000) 578 τελικό - 2000/0238 CNS - CES 530/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η παρούσα πρόταση αποτελεί ένα αναγκαίο και
θετικό πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µίας κοινής πολιτικής ασύλου και για την εγκαθίδρυση
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Τάµπερε. Υπογραµµίζει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του εν λόγω µηχανισµού που είναι
άρρηκτα συνδεδεµένος µε το ζήτηµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
δεδοµένου ότι βασικός στόχος της προστασίας των προσφύγων είναι η προάσπιση της
αξιοπρέπειας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων όλων των ανθρώπων· ο εν λόγω µηχανισµός δεν
µπορεί, εποµένως, να υποτάσσεται σε κανέναν όρο.

Η ΟΚΕ, ως όργανο συµβουλευτικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών, θεωρεί ότι θα πρέπει και η ίδια να αναλάβει δυναµικό ρόλο στον εν λόγω τοµέα
προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη συµµετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η ΟΚΕ ζητεί τη διασφάλιση των ακόλουθων δικαιωµάτων προς τους αιτούντες άσυλο:

•  της δυνατότητας προσφυγής, σε κάθε φάση της διαδικασίας, σε διερµηνέα που να διαθέτει
την απαραίτητη επαγγελµατική πείρα και ο οποίος να είναι αµερόληπτος,

•  της δωρεάν νοµικής συνδροµής σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας,
•  της παραχώρησης προσωπικής συνέντευξης σε κλίµα εµπιστοσύνης και σεβασµού του

αιτούντος άσυλο,
•  του ευεργετήµατος της αµφιβολίας, το οποίο παραχωρείται στον αιτούντα άσυλο, κατά

την εξέταση της αίτησής του.

Η ΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένες ειδικές πτυχές που
σχετίζονται µε τον ευάλωτο χαρακτήρα των ασυνόδευτων νέων, καθώς και άλλων ευάλωτων
οµάδων, προκειµένου να δοθεί σε αυτές µεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια.

Η ΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι στην παρούσα πρόταση οδηγίας θα πρέπει να περιληφθούν και να
εξετασθούν οι ακόλουθες αρχές: η αρχή της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε την οποία δεν
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θα πρέπει σε καµία περίπτωση ένας πρόσφυγας να απελαύνεται ή να επαναπροωθείται σε µία
χώρα στην οποία απειλείται η ελευθερία του ή η ζωή του· η αρχή της εµπιστευτικότητας των
πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της κάθε αίτησης για τη χορήγηση ασύλου· η
διασφάλιση της µη κράτησης του αιτούντος άσυλο για τον µόνο λόγο ότι η αίτησή του για τη
χορήγηση ασύλου χρειάζεται εξέταση.

Η ΟΚΕ συνιστά στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν υπόψη τις
τροποποιήσεις που προτείνονται στην παρούσα γνωµοδότηση και να προσπαθήσουν να
περιλάβουν στην πρόταση οδηγίας τα προτεινόµενα στη γνωµοδότηση µέτρα όσο το
δυνατόν ταχύτερα.

− Πληροφορίες: Pierluigi BROMBO
(τηλ. 32 2 546 9718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

*

*          *

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στα ∆υτικά Βαλκάνια
Εισηγητής: ο κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες - GR)

− Έγγραφα: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 534/2001
 
− Κύρια σηµεία: Η γνωµοδότηση περιλαµβάνει µια σειρά από συστάσεις για την ανάπτυξη του
κοινωνικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου στα ∆υτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για συστάσεις που
αφορούν:

•  τις περιφερειακές πρωτοβουλίες·
•  την προαγωγή της υποεθνικής συνεργασίας·
•  τις δράσεις σε επίπεδο εθνικής ευθύνης.

Σε ό,τι αφορά το ρόλο της ΟΚΕ, εκτός από τη συµµετοχή της στο σχέδιο δράσης για την
προώθηση του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προτείνονται
διάφορες πρωτοβουλίες, όπως:

να καλέσει και να ενθαρρύνει τα οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια των κρατών µελών να
παράσχουν υποστήριξη στα οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια των βαλκανικών χωρών

•  να κυκλοφορήσει τις γνωµοδοτήσεις της ΟΚΕ
•  να διασφαλίσει την πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών και δεδοµένων
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•  να διοργανώσει συνέδρια µε θέµα τους ανθρώπινους πόρους
•  να ενθαρρύνει τη συνεργασία των πανεπιστηµίων των βαλκανικών χωρών
•  να προωθήσει την ιδέα ενός βήµατος των οικονοµικών και κοινωνικών συµβουλίων των
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

− Πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
(τηλ. 32 2 546 93710, e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

LAMASSOURE
(PPE-DE)

ΕΚ/Τουρκία: προενταξιακή
οικονοµική βοήθεια

AFET (O) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Κοσσυφοπέδιο: νέα έκτακτη
χρηµατοδοτική βοήθεια για το έτος
2001

AFET (O) 16.05.01 C5-0138/01

Οµάδα
PSE

Πρόβειο και αίγειο κρέας: κοινή
οργάνωση της αγοράς ΚΟΑ,
µεταρρύθµιση

AGRI (O) 29.05.01 C5-0214/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική: ο
ρόλος και η στρατηγική της
Κοινότητας

BUDG (Γ) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

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

BUDG (Γ) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου CONT (Γ) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ρουµανίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Σλοβακίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας CONT (Γ) 29.05.01 C5-0036/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λεττονίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Εσθονίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0110/99

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λιθουανίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0379/97

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Βουλγαρίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

CONT (Γ) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Προσχώρηση της Μάλτας CONT (Γ) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

CONT (Γ) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Τροποποίηση των διαδικασιών και
όργανα ελέγχου του
προϋπολογισµού (σηµείο 18
ψήφισµα της συνόδου της 13/12/00)

CONT (Γ) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

Τροποποίηση του κανονισµού
κατόπιν της αποφάσεως του
Προεδρείου στις 11-12-2000

CONT (Γ) 29.05.01

ΦΩΛΙΑΣ
(PPE-DE)

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

CONT (O) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Κεφαλαιαγορά, χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες: εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων

ECON (Γ) 28.05.01 C5-0061/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ:
ελάχιστα αποθεµατικά (τροποποίηση
κανονισµού 2531/98/ΕΚ)

ECON (O) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Πολιτική ανταγωνισµού. 30ή έκθεση
για το 2000

ECON (O) 29.05.01

KRONBERGER
(NI)

Ενέργεια : ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου
(τροποποίηση οδηγίας 96/92/ΕΚ)

ENVI (Γ) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA-
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ENVI (Γ) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Ποιότητα των καυσίµων βενζίνης
και ντίζελ (τροποποίηση οδηγίας
98/70/ΕΚ)

ENVI (O) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

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

ENVI (O) 29.05.01 C5-0116/01

Οµάδα
PPE-DE

Επικίνδυνες ουσίες: καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες, τοξικές για την
αναπαραγωγή (23η τροποποίηση)

ENVI (O) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Ενέργεια : ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου
(τροποποίηση οδηγίας 96/92/ΕΚ)

ITRE (O) 29.05.01 C5-0184/01

Οµάδα
PPE-DE

Ενέργεια: ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, διασυνοριακές
ανταλλαγές, όροι

ITRE (O) 29.05.01 C5-0185/01

Οµάδα
PPE-DE

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ITRE (O) 29.05.01 C5-0203/01



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 43

∆ελτίο 11.06.2001 - EL - PE 299.529

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WUORI
(VERTS/ALE)

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

JURI (Γ) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0108/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Ρουµανίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Σλοβακίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας LIBE (Γ) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Λεττονίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Εσθονίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Λιθουανίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0379/97
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Βουλγαρίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0111/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER και
OOSTLANDER
(PSE,PPE-DE)

Προσχώρηση της Μάλτας LIBE (Γ) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE,PSE)

Θεωρήσεις: ενιαίος τύπος
(τροποποίηση κανονισµού
1683/95/ΕΚ)

LIBE (O) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Θεωρήσεις: ενιαίος τύπος
(τροποποίηση κανονισµού
1683/95/ΕΚ)

LIBE (O) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Θεωρήσεις: ενιαίος τύπος
(τροποποίηση κανονισµού
1683/95/ΕΚ)

LIBE (O) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE)

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

PECH (O) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE-DE)

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

PECH (O) 29.05.01 C5-0140/01

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή συµφωνία ΕΚ/Πολωνίας:
δηµιουργία µεικτής συµβουλευτικής
επιτροπής

RETT (O) 29.05.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή συµφωνία ΕΚ/Τσεχικής
∆ηµοκρατίας: σύσταση µεικτής
συµβουλευτικής επιτροπής

RETT (O) 29.05.01

___________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η
υπογραφή από την Επιτροπή συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)
και του Καζακστάν στον τοµέα της θερµοπυρηνικής σύντηξης

AFET
ITRE

COM (01) 65
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Για τη σύνδεση αρωγής,
αποκατάστασης και ανάπτυξης - αξιολόγηση

AFET
DEVE

COM (01) 153
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη "διεύρυνση της πρόσβασης
των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών"

JURI COM (01) 161
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την
έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

CONT
EMPL

COM (01) 163
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Αµοιβαία αναγνώριση των
αποφάσεων που αφορούν τη γονική µέριµνα

JURI
LIBE

COM (01) 166
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Κοινοτικά µέτρα που επηρεάζουν
τον τουρισµό (1997/99)

RETT COM (01) 171
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένες
λεπτοµέρειες της συζήτησης για το µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

TOUT
AFCO

COM (01) 178
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ετήσια έκθεση για τις ίσες
ευκαιρίες γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 2000

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εκπαίδευση και την πρόσληψη
ναυτικών

EMPL COM (01) 188
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

 Κανονισµού του Συµβουλίου τροποποιητικός του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 411/98,  όσον αφορά τον αερισµό οδικών οχηµάτων
που µεταφέρουν ζώα σε διαδροµές µακράς διαρκείας

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Συνεργασία για τη
διατήρηση του δυναµισµού - Επισκόπηση 2001 της
Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά

TOUT
JURI

COM (01) 198
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 764/2000 του
Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή δράσεων που
αποβλέπουν την εµβάθυνσηγ της τελωνειακής ένωσης ΕΚ-
Τουρκίας και του κανονισµού αριθ. 257/2001 του Συµβουλίου
περί εφαρµογής δράσεων µε στόχο την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας

ITRE
AFET

COM (01) 200
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά
µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού ∆ικτύου για
αστικές και εµπορικές υποθέσεις

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
τελ.

CNS000240

______________________
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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 2 ΚΑΙ 3 ΜΑΙΟΥ 2001

Βρυξέλλες

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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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

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

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 /2 0 0 1
1 9 9 8 /0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R /1

2 0 0 0 /0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 /0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h iö ld  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 /0 8 2 5  L I B 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 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
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Νοµοθετικές εργασίες
I. Οι νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
***III : Συνδιαλλαγή - ***II : Συναπόφαση � δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση � πρώτη ανάγνωση - *** : ∆ιαδικασία σύµφωνης γνώµης -
* : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών

ΠΕΡΒ 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II εγκριθείσα κοινή θέση 03-Μαΐου-01 �/� Byrne
02/05/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

ΕΛΕΥ 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Εκderschiöld

COD ***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη
εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

ΠΕΡΒ 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Byrne
02/05/01

απόφαση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
αφετέρου

ΕΞΩΤ 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/... Wallström
02/05/01

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη

ΕΛΕΥ 2001/0804
A5-0120/2001
Εκderschiöld

CNS * τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Schreyer
02/05/01

Κανονισµός του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αναγκαίων
µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία

ΕΛΕΥ 2000/0208
A5-0120/2001
Εκderschiöld

CNS * τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Schreyer
02/05/01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Κανονισµός του Συµβουλίου για την επέκταση της ισχύος του
κανονισµού ΕΚ αριθ. �/01 σχετικά µε τον καθορισµό των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία
δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα

ΕΛΕΥ 2000/0208
A5-0120/2001
Εκderschiöld

CNS * τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Schreyer
02/05/01

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαβίβαση δειγµάτων
παράνοµων ναρκωτικών ουσιών

ΕΛΕΥ 2000/0826
A5-0121/2001
Εκderschiöld

CNS * τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Vitorino
02/05/01

απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία συστήµατος
εγκληµατολογικής ειδικής ανάλυσης των χαρακτηριστικών των
συνθετικών ναρκωτικών

ΕΛΕΥ 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

03-Μαΐου-01 �/� Vitorino
02/05/01
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II.  Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση
του εγγράφου

Τροπολ. που εγκρίθηκανΤίτλος Στοιχεία φακέλου
αρµόδια επιτροπή

εισηγητής
έγγραφο συνόδου

διαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν σε
συνεδρίαση

Τίτλος

I

Αιτιολογ.
Αναφορές

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 αφορά τους υγειονοµικούς όρους που
εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα
µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

2000/0221
ΠΕΡΒ
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής

2000/0032
ΕΛΕΥ

Cashman
A5-0318/2000 COR/1

COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία του
ευρώ από την παραχάραξη

2001/0804
ΕΛΕΥ

ΕΚderschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Κανονισµός του Συµβουλίου για τον καθορισµό των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία

2000/0208
ΕΛΕΥ

ΕΚderschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαβίβαση
δειγµάτων παράνοµων ναρκωτικών ουσιών

2000/0826
ΕΛΕΥ

ΕΚderschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0
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Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση
του εγγράφου

Τροπολ. που εγκρίθηκανΤίτλος Στοιχεία φακέλου
αρµόδια επιτροπή

εισηγητής
έγγραφο συνόδου

διαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν σε
συνεδρίαση

Τίτλος

I

Αιτιολογ.
Αναφορές

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 δηµιουργία συστήµατος
εγκληµατολογικής ειδικής ανάλυσης των
χαρακτηριστικών των συνθετικών ναρκωτικών

2000/0825
ΕΛΕΥ

ΕΚderschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Οι νοµοθετικές παραποµπές: πτυχές προγραµµατισµού, προϋπολογισµού και επιτροπολογίας

Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

Παραποµπή
για εξέταση επί
της ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

Νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές πτυχές επιτροπολογία

Κανονισµός του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2549/2000 περί
πρόσθετων τεχνικών µέτρων για
την αποκατάσταση του
µπακαλιάρου gadus morhua στη
Θάλασσα της Ιρλανδίας (∆ιαίρεση
IΕΚS VIIa)

2001/0083
ΑΛΙΕ

τροποποίηση του άρθρου  3 το κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2549/2000 που εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο στις 20 Νοεµβρίου 2000 και επί
του οποίου το Κοινοβούλιο εξέδωσε
γνωµοδότηση στις 26 Οκτωβρίου 2000·
υπενθυµίζεται επίσης ο κανονισµός του
Συµβουλίου 300/2001 της 14 Φεβρουαρίου
2001 για το ίδιο θέµα επί του οποίου το
Κοινοβούλιο εξέδωσε γνωµοδότηση στις 13
Φεβρουαρίου 2001·

Ουδέν εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

ουδέν

Κανονισµός του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2531/98 της 23ης Νοεµβρίου
1998 σχετικά µε την εφαρµογή
ελαχίστων αποθεµατικών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2001/0805
ΟΙΚΟ

Ουδέν Ουδέν εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά
µε την προσαρµογή των βασικών
µισθών και επιδοµάτων του
προσωπικού της Ευρωπόλ

2001/0806
ΕΛΕΥ

αύξηση κατά 2,5 % των αποδοχών του
προσωπικού  της Ευρωπόλ για τη χρονική
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2000 έως την
1η Ιουλίου 2001

ουδέν όσον αφορά την πτυχή των
επιχειρησιακών πιστώσεων

εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

ουδέν
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

Παραποµπή
για εξέταση επί
της ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

Νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές πτυχές επιτροπολογία

Κανονισµός του Συµβουλίου
σχετικά µε τη σύναψη του
πρωτοκόλλου που καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη
χρηµατική αντιπαροχή που
προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της
Ισλαµικής Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας των Νήσων Κοµορών
για την αλιεία στα ανοικτά των
Νήσων Κοµορών, για την περίοδο
από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27
Φεβρουαρίου 2004

2001/0088
ΑΛΙΕ

Το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στην
αλιευτική συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και των
Κοµορών έληξε στις 27.02.2001. Η
παρούσα πρόταση καθορίζει τους τεχνικούς
και χρηµατοδοτικούς όρους των αλιευτικών
δραστηριοτήτων των πλοίων της ΕΚ στα
ύδατα των Κοµορών για τη χρονική περίοδο
από 28.02.2001 έως 27.02.2004.

για την εν λόγω περίοδο, οι
πιστώσεις αναλήψεως
υποχρεώσεων και οι πιστώσεις
πληρωµών που πρόκειται να
καταλογισθούν στη γραµµή του
προϋπολογισµού B7-8000
ανέρχονται, κατ' εκτίµηση, σε
1.050.750 €·

εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

ουδέν

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999
για τη θέσπιση µέσου
προενταξιακών διαρθρωτικών
πολιτικών (ISPA)

2001/0058
ΕΛΕΓ

η παρούσα πρόταση τροποποιεί ορισµένες
διατάξεις  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1267/1999 υπό το φως της εµπειρίας που
αποκτήθηκε εντωµεταξύ όσον αφορά την
αξιολόγηση και την έγκριση των µέτρων που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ISPA.

µέσο προενταξιακών
διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA)·

εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

επιτροπή ISPA, διαχειριστική επιτροπή
δυνάµει της απόφασης  1999/468/ΕΚ·
βλ. επίσης κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε
την εφαρµογή από την Επιτροπή των
διαρθρωτικών πολιτικών·

απόφαση του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
αφετέρου

2001/0049
ΕΞΩΤ

Η παρούσα πρόταση αφορά τις ακόλουθες
πτυχές: έναρξη πολιτικού διαλόγου·
βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας·
δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών· διατάξεις σχετικά µε την
ελεύθερη διακίνηση των εργαζόµενων, την
ελευθερία εγκατάστασης, την παροχή
υπηρεσιών, τις τρέχουσες πληρωµές και τη
διακίνηση των κεφαλαίων· δέσµευση της
ΠΓ∆Μ να προσαρµόσει τη νοµοθεσία της σε
εκείνη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
διατάξεις σχετικά µε τη σύσταση
συµβουλίου σύνδεσης και σταθεροποίησης,
επιτροπής σύνδεσης και σταθεροποίησης
και κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης
και σταθεροποίησης·

Η συµφωνία αυτή δεν
συνεπάγεται καµία επιπλέον
δαπάνη για πρόγραµµα CARDS.
Χρηµατοδοτικές προτάσεις για
την περιοχή θα αποτελέσουν
αντικείµενο διαχείρισης µέσω και
δυνάµει του κανονισµού CARDS
και στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο
του κανονισµού CARDS υπό τη
γραµµή Β7-54 του
προϋπολογισµού, "Συνεργασία
µε τις βαλκανικές χώρες"·

δράση που αναβλήθηκε
και επικυρώθηκε στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ουδέν
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

Παραποµπή
για εξέταση επί
της ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

Νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές πτυχές επιτροπολογία

οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυµάτων, των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων επενδύσεων που
ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων (ΧΟΕ∆) που
τροποποιεί τις οδηγίες του
Συµβουλίου 73/239/ΕΟΚ,
79/267/EΟΚ, 92/49/EΟΚ,
92/96/EΟΚ, 93/6/EΟΚ και
93/22/EΟΚ, και τις οδηγίες
98/78/EΚ και 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου

2001/0095
ΟΙΚΟ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας καθορίζει του
οργανωτικούς κανόνες της
συµπληρωµατικής εποπτείας των
επιχειρήσεων που υπόκεινται σε
κανονιστικό καθεστώς, που
αναγνωρίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 6
της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, το άρθρο 6 της
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, το άρθρο 3,
παράγραφος 1, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή
το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, και
που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.
Τροποποιεί επίσης τους τοµεακούς κανόνες
που εφαρµόζονται στις εν λόγω επιχειρήσεις
που υπόκεινται σε κανονιστικό καθεστώς·

Ουδέν νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

Σύσταση κανονιστικής επιτροπής, της
"επιτροπής χρηµατοπιστωτικών οµίλων
ετερογενών δραστηριοτήτων"·
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5, 7,
8 της απόφασης  1999/468/ΕΚ περί
επιτροπολογίας·

οδηγία 2000/29/ΕΚ του
Συµβουλίου περί µέτρων κατά της
εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της εξάπλωσής τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας

2001/0090
ΓΕΩΡ

Λόγω νέας προσαρµογής του κοινοτικού
φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος στο πλαισιο
της εσωτερικής αγοράς, στόχος της
παρούσας πρότασης είναι η ενσωµάτωση
στοιχείων σχετικά µε : τη θέσπιση
διαδικασιών εκτελωνισµού, από τους
επίσηµους φυτοϋγεινοµικούς οργανισµούς
των κρατών µελών, σε συνεργασία µε τις
τελωνειακές αρχές, των εισαγωγών στην
Κοινότητα φυτών ή φυτικών προϊόντων που
προέρχονται από τρίτες χώρες·
εισαγωγή της αρχής της εναρµόνισης του
τέλους που εισπράττεται για τους
φυτοϋγεινοµικούς ελέγχους κατά την
εισαγωγή και του ύψους του τέλους αυτού·

Ουδέν δράση που ανανεώθηκε
και επικυρώθηκε στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

Προσαρµογή των διατάξεων της οδηγίας
2000/29/ΕΚ, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
απόφαση � επιτροπολογία 1999/468/ΕΚ, και
ειδικότερα τα άρθρα 5 και 7§3;
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη
(κανονιστική) φυτοϋγειονοµική επιτροπή που
έχει συσταθεί µε την απόφαση 76/894/ΕΟΚ
του Συµβουλίου·
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

Παραποµπή
για εξέταση επί
της ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

Νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές πτυχές επιτροπολογία

οδηγία του Συµβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
66/403/ΕΟΚ περί εµπορίας
σπόρων προς σπορά
κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων
δηµητριακών προς σπορά και
σπόρων γεωµήλων προς φύτευση

2001/0089
ΓΕΩΡ

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να
επιτραπεί µονίµως η εµπορική διάθεση
σπόρων χύδην στον τελικό καταναλωτή, µε
την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών όρων
και της τροποποίησης των οδηγιών
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ;

Ουδέν εκτός νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

∆εδοµένου ότι τα µέτρα που είναι αναγκαία
για την εφαρµογή των οδηγιών  66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ είναι µέτρα
διαχείρισης υπό την έννοια του άρθρου 2 της
απόφασης � επιτροπολογία - 1999/468/ΕΚ,
θα πρέπει να εγκριθούν µε τη διαδικασία
διαχείρισης που προβλέπεται το άρθρο  4
της εν λόγω απόφασης·

απόφαση του Συµβουλίου για τον
καθορισµό των απαραίτητων
διατάξεων για την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου που προσαρτάται
στη συνθήκη της Νίκαιας, όσον
αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
συνέπειες από τη λήξη της
συνθήκης ΕΚΑΧ και το Ταµείο
έρευνας για τον άνθρακα και το
χάλυβα

2001/0061
ΠΡΟΥ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να
παρουσιάσει τις προσαρµογές των
προτάσεων της Επιτροπής που εγκρίθηκαν
στις 6 Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις
χρηµατοδοτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες, που θα πρέπει να
εφαρµοσθούν µετά τη λήξη της Συνθήκης
ΕΚΑΧ.  Οι τροποποιήσεις αυτές
κατέστησαν αναγκαίες προκειµένου να
ληφθεί υπόψη η νέα νοµική βάση, την οποία
αποτελεί το πρωτόκολλο που προσαρτάται
στη Συνθήκη της Νίκαιας και αφορά τις
χρηµατοοικονοµικές συνέπειες από τη λήξη
της Συνθήκης ΕΚΑΧ και τη διαχείριση του
ταµείου έρευνας για τον άνθρακα και τον
χάλυβα.
Η πράξη αυτή παραπέµπει στο Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

όλα τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού της ΕΚΑΧ
µεταβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από τις 24 Ιουλίου
2002·

δράση που ανανεώθηκε
και επικυρώθηκε στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ουδέν
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

Παραποµπή
για εξέταση επί
της ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

Νοµοθετικός
προγραµµατισµός

δηµοσιονοµικές πτυχές επιτροπολογία

απόφαση του Συµβουλίου για τον
καθορισµό δηµοσιονοµικών
κατευθυντηρίων γραµµών
πολυετούς διάρκειας για τη
διαχείριση των πόρων της "ΕΚΑΧ
υπό εκκαθάριση" και, ύστερα από
την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης,
των "Πόρων του ταµείου έρευνας
για τον άνθρακα και το χάλυβα"

2000/0363
ΠΡΟΥ

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να
καθορίσει τις δηµοσιονοµικές
κατευθυντήριες γραµµές πολυετούς
διάρκειας για τη διαχείριση των πόρων της
"ΕΚΑΧ υπό εκκαθάριση" η οποία µετά την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ονοµάζεται
"Πόροι του ταµείου έρευνας για τον άνθρακα
και τον χάλυβα".
Η πράξη αυτή παραπέµπει στο Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

όλα τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού της ΕΚΑΧ
µεταβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από τις 24 Ιουλίου
2002·

δράση που ανανεώθηκε
και επικυρώθηκε στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου για τον
καθορισµό τεχνικών
κατευθυντήριων γραµµών
πολυετούς διάρκειας για το
ερευνητικό πρόγραµµα του
«Ταµείου έρευνας για τον άνθρακα
και το χάλυβα»

2000/0364
ΒΕΕΕ

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να
καθορίσει τις τεχνικές κατευθυντήριες
γραµµές πολυετούς διάρκειας για τη
θέσπιση των κανόνων των µελλοντικών
προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης στον τοµέα του άνθρακα και του
χάλυβα.
Η πράξη αυτή παραπέµπει στο Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

όλα τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού της ΕΚΑΧ
µεταβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από τις 24 Ιουλίου
2002·

δράση που ανανεώθηκε
και επικυρώθηκε στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ουδέν
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Οι δηµοσιονοµικές εργασίες

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
συνόδου
Εισηγητής

διαδικα
σία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών προοπτικών στους όρους εκτέλεσης
(υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο κατ� εφαρµογήν των σηµείων 16 � 18
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999)

ΠΡΟΥ 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπ.

03-Μαΐου-01

�/� Schreyer
03/04/01

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί :
-  να καλυφθεί κάθε έλλειµµα που ενδέχεται να προκύψει
από την εκτέλεση του προϋπολογισµού 2000 (πιστώσεις
που διατίθενται στις κοινοτικές πρωτοβουλίες και
καινοτόµες δράσεις για την περίοδο 2000-2006)
- διοργανικός διάλογος για την αξιολόγηση των
δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών επιπτώσεων
του χρονοδιαγράµµατος διεύρυνσης όπως αυτό
προκύπτει από την πορεία των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
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Ο Πολιτικός Έλεγχος

Τίτλος Στοιχεία
φακέλου
Αρµόδια
επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου
διαδικασία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

το διαδίκτυο της επόµενης γενεάς: η ανάγκη για ερευνητική
πρωτοβουλία της ΕΕ

2000/2102
ΒΕΕΕ

A5-0116/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα
03-Μαΐου-01

�/� Bolkestein
03/05/01

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί :
- να δοθεί µεγάλη προτεραιότητα σε πρωτοβουλία έρευνας στο πλαίσιο του 6ου
προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης·
- να θεσπισθεί συνεκτικό νοµικό πλαίσιο στον τοµέα της ασφάλεια του διαδικτύου·
- να δηµιουργηθεί ένα διευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας µε ιδιαίτερα µεγάλη ροή·
- να προωθηθεί η έρευνα για την εκµετάλλευση των υποδοµών·
- να προωθεί η έρευνα στον τοµέα των συστηµάτων ασφάλειας των δεδοµένων·

∆ιαθεσιµότητα των κτηνιατρικών φαρµάκων 2001/2054
ΠΕΡΒ

A5-0119/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπ.

03-Μαΐου-01

�/� Liikkanen
02/05/01

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί :
- πρόταση τροποποίησης της οδηγίας αριθ. 81/851/ΕΟΚ και του κανονισµού του
Συµβουλίου ΕΟΚ αριθ. 2377/90·
- εγκαθίδρυση ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος αδειών· λήξη: στο εγγύς µέλλον·

ετήσια αξιολόγηση της εφαρµογής των προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης

2001/2009
ΟΙΚΟ

A5-0127/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπ.

03-Μαΐου-01

�/� Solbes Mira
03/05/01

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί :
- ανανέωση της αίτησης υποβολής εναρµονισµένου χρονοδιαγράµµατος των
προγραµµάτων σταθερότητας που καταρτίζονται από τα κράτη µέλη· και πλήρης
και έγκαιρη συµµετοχή του ΕΚ·
- πρόσκληση προς την Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα
και τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και µείωσης του χρέους·
- σύσταση να συνδεθεί η µείωση των φόρων µε την εφαρµογή µισθολογικών
πολιτικών που συµβιβάζονται µε τη συγκράτηση των µισθών και τη διατήρηση της
αρµονικής συνύπαρξης των κοινωνικών εταίρων·

πρόβληµα της πυρηνικής ασφάλειας δεκαπέντε χρόνια µετά
το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ και τις επιπτώσεις του στην
υγεία

Πολιτικές οµάδες
B5-0321/2001
∆ήλωση

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

03-Μαΐου-01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί :
- χορήγηση ενίσχυσης για την κατασκευή αεριαγωγών και πετρελαιαγωγών·
- συνέχεια των προσπαθειών εξυγίανσης του περιβάλλοντος στις περιοχές που
έχουν µολυνθεί·
- επιδηµιολογική µελέτη για τις επιπτώσεις του Τσερνοµπίλ σε ολόκληρη την
Ευρώπη·
- ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου µεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων
βουλευτών για θέµατα ενέργειας·
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου
Αρµόδια
επιτροπή
Έγγραφο
συνόδου
διαδικασία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

Συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη στους τοµείς της
ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών θεµάτων

Επιτροπή

Ανακοίνωση

�/� �/� Nielson
02/05/01

Ουδέν
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∆ιάφορες αποφάσεις
Τίτλος Αρµόδια

επιτροπή
Εισηγητής Έγγραφο

συνεδρίασης
Στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο θέση
στην ολοµέλεια

Επιτροπή θέση
στην ολοµέλεια

συνεδρίαση έγκρισης

άρση ασυλίας του κ. Peter Sichrovsky ΝΟΜΙ Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM µη άρση ασυλίας �/� �/� 03-Μαΐου-01
άρση ασυλίας του κ Johannes Voggenhuber ΝΟΜΙ Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM µη άρση ασυλίας �/� �/� 03-Μαΐου-01
άρση ασυλίας της κ Elisabeth Jeggle ΝΟΜΙ MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM άρση ασυλίας �/� �/� 03-Μαΐου-01
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 14 ΕΩΣ  17 ΜΑΙΟΥ 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séanc

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de
justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja
Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants
africains

Moyen-Orient : état de

Turquie : situation des
prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de
Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-
Danemark/Groenland :
A d d ê h

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de
l'h

PE : calendrier des périodes de session -
2002

dialogue transatlantique UE-Etats-
U i

grandes orientations
économiques

- Avant-projet du budget-général � Année
2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE � Année 2002

Le globe en séance
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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 d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

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

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é 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 la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

P E :  n o m b r e  a b s o l u  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 l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

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
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Ι.    Νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
***III : Συνδιαλλαγή - ***II : Συναπόφαση � δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση � πρώτη ανάγνωση - *** : ∆ιαδικασία σύµφωνης γνώµης -
* : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόρου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού

ΣΥΝ∆ 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III κοινό σχέδιο που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 �/� Byrne
14/05/01

Οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της
αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων που
προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν µέρος του
συστήµατος χρηµατοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων καθώς και από
γεωργικές εισφορές και δασµούς, από το φόρο προστιθέµενης
αξίας και ορισµένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

ΕΛΕΓ 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II ψήφισµα που εγκρίθηκε
επαλήθευση της νοµικής
βάσης, άρθρο 63 του

Κανονισµού

16-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την
ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού

ΑΠΑΣ 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 17-Μαΐου-01 �/� ∆ιαµαντοπούλου
 16/05/01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόρου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

ΠΕΡΒ 2000/0073
A5-0133/2001

Gonzalez Alvarez

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 16-Μαΐου-01 �/� Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 95/53/EΚ του Συµβουλίου για τον
καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων στον
τοµέα της διατροφής των ζώων, καθώς και τις οδηγίες
1970/527/ΕΟΚ, 1996/25/ΕΚ και 1999/29/EΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διατροφή των ζώων

ΠΕΡΒ 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 15-Μαΐου-01 �/� Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων,
ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες
ή τοξικές για την αναπαραγωγή

ΠΕΡΒ 2000/0006
C5-0132/2001
χωρίς έκθεση

COD ***II κοινή θέση που εγκρίθηκε 16-Μαΐου-01 �/� �/�

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση
κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία
κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιµένα)

ΠΕΡΦ 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 16-Μαΐου-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

ΠΕΡΒ 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 16-Μαΐου-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
της κινητικότητας εντός της Κοινότητας των σπουδαστών, των
επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών νέων, των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

ΠΟΛΙ 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 15-Μαΐου-01 �/� Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόρου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίµησης για τους
ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών

ΝΟΜΙ 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 �/� �/�

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
από εκποµπές µηχανοκινήτων οχηµάτων

ΠΕΡΒ 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τη θέσπιση ενός πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον
τοµέα της πολιτικής υδάτων

ΠΕΡΒ 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 �/� Wallström
15/05/01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικινδύνων
ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

ΠΕΡΒ 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 �/� Wallström
15/05/01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού

ΠΕΡΒ 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 �/� Wallström
15/05/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του
Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην αγορά των οδικών
εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην  Κοινότητα, οι οποίες
έχουν  ως σηµείο αναχώρησης ή προορισµού  το έδαφος κράτους
µέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών
µελών, όσον αφορά την ενιαία βεβαίωση οδηγού

ΠΕΡΒ 2000/0297
A5-0151/2001

van Dam

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 16-Μαΐου-01 �/� de Palacio
 15/05/01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση του άρθρου 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1292/96 του Συµβουλίου σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση
της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για
την επισιτιστική ασφάλεια

ΑΝΑΠ 2001/0005
C5-0007/2001
χωρίς έκθεση

COD ***I νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

16-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ
στον κανονισµό 106 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση τύπου ελαστικών
επισώτρων για γεωργικά οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους

ΒΕΕΕ 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόρου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ
στον κανονισµό 104 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση τύπου φωτοανακλαστικών
σηµάνσεων για βαρέα και επιµήκη οχήµατα καθώς και τα
ρυµουλκούµενά τους

ΒΕΕΕ 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ
στον κανονισµό 105 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση τύπου οχηµάτων που
προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, σε ό,τι
αφορά τα ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους

ΒΕΕΕ 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ
στον κανονισµό 109 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση της παραγωγής
αναγοµωµένων ελαστικών επισώτρων για επαγγελµατικά οχήµατα
και τα ρυµουλκούµενά τους

ΒΕΕΕ 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ
στον κανονισµό 108 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση της παραγωγής
αναγοµωµένων ελαστικών επισώτρων για αυτοκίνητα οχήµατα και
τα ρυµουλκούµενά τους

ΒΕΕΕ 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Κανονισµός της Επιτροπής (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΚ) που
τροποποιεί τον κανονισµό της Επιτροπής αριθ. 3418/93 της 9ης
∆εκεµβρίου 1993 ο οποίος ορίζει λεπτοµερείς κανόνες για την
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού
της 21ης ∆εκεµβρίου 1977

ΕΛΕΓ 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 15-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust,
προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών
οργανωµένου εγκλήµατος
Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση µονάδας
Eurojust

ΕΛΕΥ 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * τροποπ. πρωτοβουλία 17-Μαΐου-01 �/� Vitorino
17/05/01

Απόφαση του Συµβουλίου για την προσαρµογή των βασικών
µισθών των υπαλλήλων της Europol καθώς και των επιδοµάτων
και αποζηµιώσεων που τους καταβάλλονται

ΕΛΕΥ 2001/0806
C5-0142/2001
χωρίς έκθεση

CNS * τροποπ. πρωτοβουλία 16-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Σύσταση του Συµβουλίου που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ
από τα παιδιά και τους εφήβους

ΠΕΡΒ 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 16-Μαΐου-01 �/� Byrne
15/05/01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόρου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Κανονισµός του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού
αριθ. 136/66/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98, όσον
αφορά την παράταση του καθεστώτος ενισχύσεων και τη
στρατηγική για την ποιότητα του ελαιολάδου

ΓΕΩΡ 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 17-Μαΐου-01 �/� Schreyer
16/05/01

Κανονισµός του Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1254/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα του βοείου κρέατος

ΓΕΩΡ 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 16-Μαΐου-01 �/� Fischler
15/05/01

Κανονισµός του Συµβουλίου για τη διόρθωση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά

ΓΕΩΡ 2001/0052
C5-0094/2001
χωρίς έκθεση

CNS * νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

16-Μαΐου-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του Τετάρτου
Πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των όρων που αφορούν την
αλιεία, οι οποίοι προβλέπονται στην αλιευτική συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός, και της
Κυβέρνησης της ∆ανίας και της Tοπικής Κυβέρνησης της
Γροιλανδίας, αφετέρου

ΑΛΙΕ 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 16-Μαΐου-01 �/� Fischler
 15/05/01

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά το καταστατικό και τη
χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων

ΣΥΝΤ 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 17-Μαΐου-01 �/� Schreyer
17/05/01
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ΙΙ.     Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν την κατανοµή των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στη σύνοδο έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της ∆ιοργανικής συµφωνίας για την ποιότητα της διατύπωσης της
κοινοτικής νοµοθεσίας , ΕΕ C73 της 17ης Μαρτίου 1999.
Η στήλη "ιδιαίτερες πτυχές των τροπολογιών που εγκρίθηκαν" σηµειώνει αν έχουν θιγεί τα παρακάτω θέµατα στις εγκριθείσες τροπολογίες: L:νοµική βάση, :Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ΑΩ: χρονική
διάσταση, <=>:επιτροπολογία, €:επιπτώσεις επί του προϋπολογισµού, i-PE:δικαίωµα στην ενηµέρωση, ╬:καταπολέµηση της απάτης. Όταν εµφανίζεται το σύµβολο "e.a", τότε οι εγκριθείσες τροπολογίες
αναφέρονται στις αρχές της Συνθήκες, σε άλλες ισχύουσες πράξεις, στη οργάνωση της διαδικασίας, σε θέµατα διατύπωσης κλπ. �

απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Ιδιαίτερες πτυχές των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού

2000/0157
ΑΠΑΣ

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>

€
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων

2000/0073
ΠΕΡΒ

Gonzalez Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 95/53/EΚ του
Συµβουλίου για τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης
των επίσηµων ελέγχων στον τοµέα της διατροφής των
ζώων, καθώς και τις οδηγίες 1970/527/ΕΟΚ, 1996/25/ΕΚ
και 1999/29/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διατροφή
των ζώων

2000/0068
ΠΕΡΒ

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Ιδιαίτερες πτυχές των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή, σχετικά µε τη
ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων
ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους
µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του
κράτους του λιµένα)

2000/0065
ΠΕΡΒ
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας
94/57/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και
πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και
εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των
ναυτικών αρχών

2000/0066
ΠΕΡΒ

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί της κινητικότητας εντός της Κοινότητας
των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των
εθελοντών νέων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

2000/0021
ΠΟΛΙ
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες
αποτίµησης για τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών

2000/0043
ΝΟΜΙ

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Ιδιαίτερες πτυχές των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου
70/220/ΕΟΚ σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από εκποµπές
µηχανοκινήτων οχηµάτων

2000/0211
ΠΕΡΒ
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός πίνακα ουσιών
προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων

2000/0035
ΠΕΡΒ
Breyer

A5-0135/2001
COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τον περιορισµό της χρήσης
ορισµένων επικινδύνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού

2000/0159
ΠΕΡΒ

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

2000/0158
ΠΕΡΒ

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 881/92 του Συµβουλίου που αφορά την πρόσβαση
στην αγορά των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών
µέσα στην  Κοινότητα, οι οποίες έχουν  ως σηµείο
αναχώρησης ή προορισµού  το έδαφος κράτους µέλους ή
διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών
µελών, όσον αφορά την ενιαία βεβαίωση οδηγού

2000/0297
ΠΕΡΒ

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Ιδιαίτερες πτυχές των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν
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κανονισµός της Επιτροπής (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΚ) που
τροποποιεί τον κανονισµό της Επιτροπής αριθ. 3418/93
της 9ης ∆εκεµβρίου 1993 ο οποίος ορίζει λεπτοµερείς
κανόνες για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του
∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού της 21ης ∆εκεµβρίου 1977

2000/0901
ΕΛΕΓ

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 €
i-PE

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της
Eurojust, προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των
σοβαρών µορφών οργανωµένου εγκλήµατος

2000/0817
ΕΛΕΥ

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ

i-PE

σύσταση του Συµβουλίου που αφορά την κατανάλωση
αλκοόλ από τα παιδιά και τους εφήβους

2001/0801
ΠΕΡΒ
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�

κανονισµός του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1638/98, όσον αφορά την παράταση του
καθεστώτος ενισχύσεων και τη στρατηγική για την
ποιότητα του ελαιολάδου

2000/0358
ΓΕΩΡ

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

κανονισµός του Συµβουλίου για τροποποίηση του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1254/1999 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος

2001/0042
ΓΕΩΡ
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
€
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Ιδιαίτερες πτυχές των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν
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κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του
Τετάρτου Πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των όρων που
αφορούν την αλιεία, οι οποίοι προβλέπονται στην
αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της ∆ανίας και
της Tοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

2000/0348
ΑΛΙΕ

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά το καταστατικό
και τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

2001/0011
ΣΥΝΤ

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ

€
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ΙΙΙ.    Νοµοθετικές παραποµπές: πτυχές προγραµµατισµού, προϋπολογισµού και επιτροπολογίας

Tίτλος Στοιχεία φακέλου
παραποµπή για
εξέταση επί της

ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο 2002-
2006 δραστηριοτήτων έρευνας και
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ), µε σκοπό την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
της Έρευνας

2001/0054
ΒΕΕΕ

Η πρόταση που υποβάλλεται στο πλαίσιο
του άρθρου 7 της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ
προβλέπει τη φορολόγηση
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης, διάδοσης και αξιοποίησης
καθώς και κατάρτισης στους παρακάτω
τοµείς: επεξεργασία και αποθήκευση των
αποβλήτων· ελεγχόµενη θερµοπυρηνική
σύντηξη· δραστηριότητες ΕΥΡΑΤΟΜ στο
πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών.
Η πράξη αυτή θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε
τις αρχές που προβλέπονται στο Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ποσό δηµοσιονοµικής
αναφοράς για την υλοποίηση του
παρόντος προγράµµατος
πλαισίου κατά την περίοδο 2002-
2006 ανέρχεται σε 1.230 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 150 εκατ.
ευρώ για την επεξεργασία και
αποθήκευση αποβλήτων, 700
εκατ. ευρώ για την ελεγχόµενη
θερµοπυρηνική σύντηξη, 50 εκατ.
ευρώ για άλλες δραστηριότητες
ΕΥΡΑΤΟΜ, και 330 εκατ. ευρώ
για τις δραστηριότητες
ΕΥΡΑΤΟΜ του Κοινού Κέντρου
Ερευνών.

νέα πράξη στο πλαίσιο
του νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

Οι επιτροπές του προγράµµατος πλαισίου
στον τοµέα Ε & Α αναφέρονται στην
απόφαση 1999/468/ΕΟΚ

απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Βoυλγαρίας για τη
συµµετoχή της Βoυλγαρίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0346
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Εσθovίας για τη
συµµετoχή της Εσθovίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό

2000/0347
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν
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Tίτλος Στοιχεία φακέλου
παραποµπή για
εξέταση επί της

ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας για τη
συµµετoχή της Σλoβακικής
∆ηµoκρατίας στov Ευρωπαϊκό
Οργαvισµό Περιβάλλovτoς και στo
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0351
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Σλoβεvίας για τη
συµµετoχή της Σλoβεvίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0352
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Λεττovίας για τη
συµµετoχή της Λεττovίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0354
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν
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προγραµµατισµός

επιτροπολογία

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Ουγγαρίας για τη
συµµετoχή της Ουγγαρίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0355
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για τη
συµµετoχή της Τσεχίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0356
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
Ρoυµαvίας για τη συµµετoχή της
Ρoυµαvίας στov Ευρωπαϊκό
Οργαvισµό Περιβάλλovτoς και στo
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0357
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Λιθoυαvίας για τη
συµµετoχήτης Λιθoυαvίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και

2000/0359
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν
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προγραµµατισµός

επιτροπολογία

Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε
τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της
∆ηµoκρατίας της Πoλωvίας για τη
συµµετoχή της Πoλωvίας στov
Ευρωπαϊκό Οργαvισµό
Περιβάλλovτoς και στo Ευρωπαϊκό
∆ίκτυo Πληρoφoριώv και
Παρατηρήσεωv σχετικά µε τo
Περιβάλλov

2000/0360
ΠΕΡΒ

ουδέν ουδεµία πράξη που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή το
2000. ∆ιαβιβάσθηκε
από το Συµβούλιο το
2001.

ουδέν

Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv τρoπoπoίηση τωv oδηγιώv
96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ όσov αφoρά
τoυς κoιvoύς καvόvες για τηv
εσωτερική αγoρά ηλεκτρικής
εvέργειας και φυσικoύ αερίoυ

2001/0077
ΒΕΕΕ

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί τις
οδηγίες 96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ και
καταργεί τις οδηγίες 90/547/ΕΟΚ και
91/296/ΕΟΚ(3) µε σκοπό την εξασφάλιση
ενιαίων συνθηκών πρόσβασης στα δίκτυα
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,
ακόµα και σε περιπτώσεις µεταφοράς.
Αυτές οι νοµοθετικές προτάσεις
λαµβάνουν υπόψη τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Λισσαβώνας, 23/24-03-2000 και το
ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 6-07-2000,
που, µεταξύ άλλων, κάλεσε την Επιτροπή
να θεσπίσει λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα
για την επίτευξη επακριβώς καθορισµένων
στόχων µε σκοπό τη σταδιακή πλήρη
ελευθέρωση των ενεργειακών αγορών·

ουδεµία δράση που ανανεώθηκε
και κυρώθηκε στο
πλαίσιο του
νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

βλ. πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής
ενέργειας· φάκελος 2001/0078
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προγραµµατισµός

επιτροπολογία

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τoυς όρoυς πρόσβασης
στo δίκτυo για διασυvoριακές
αvταλλαγές ηλεκτρικής εvέργειας

2001/0078
ΒΕΕΕ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην
ενίσχυση των διασυνοριακών ανταλλαγών
ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου,
στην ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζοντας
ένα µηχανισµό για την καταβολή
αντισταθµίσεων για ροές διαµετακόµισης
ηλεκτρικής ενέργειας και προωθώντας την
εναρµόνιση των εθνικών τελών δικτύου και
του καταµερισµού δυναµικότητας
διασύνδεσης των εθνικών δικτύων
µεταφοράς.

το ΠΣΠ 2002, δηµοσιονοµική
γραµµή Β-1040 προβλέπει 0,6
εκατ. € για πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και 0,5 εκατ. € για
πιστώσεις πληρωµών·

δράση που ανανεώθηκε
και κυρώθηκε στο
πλαίσιο του
νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

βάσει του κανονισµού αυτού
προβλέπονται:
µία κανονιστική επιτροπή και µία
συµβουλευτική επιτροπή·
οι διατάξεις της απόφασης 199/468/ΕΚ και
ειδικότερα των άρθρων 5, 7 και 8 είναι
εφαρµόσιµες εδώ.

Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv εικoστή τρίτη τρoπoπoίηση της
oδηγίας 76/769/EΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε περιoρισµoύς
κυκλoφoρίας στηv αγoρά και
χρήσεως µερικώv επικίvδυvωv
oυσιώv και παρασκευασµάτωv
(oυσιώv πoυ έχoυv ταξιvoµηθεί ως
καρκιvoγόvες, µεταλλαξιoγόvες ή
τoξικές για τηv αvαπαραγωγή

2001/0110
ΠΕΡΒ

Η 23η προτεινόµενη τροποποίηση
προσθέτει στις ουσίες του παραρτήµατος Ι
της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τις ουσίες της
κατηγορίας 1 ή 2 της 25ης και 26ης
προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Η χρησιµοποίηση
όλων αυτών των ουσιών από τους
καταναλωτές απαγορεύεται.

ουδεµία νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ουδέν

Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv πoιότητα τωv
καυσίµωv βεvζίvης και vτίζελ και τηv
τρoπoπoίηση της oδηγίας 98/70/ΕΚ

2001/0107
ΠΕΡΒ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να
συµπληρώσει τις συγκεκριµένες
περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη
βενζίνη και τους κινητήρες ντήζελ
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας
98/70/ΕΚ

ουδεµία νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

επιβεβαίωση κανονιστικής επιτροπής
βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
τρoπoπoίηση τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση
καθεστώτoς ελέγχoυ πoυ
εφαρµόζεται στηv κoιvή αλιευτική
πoλιτική

2001/0096
ΑΛΙΕ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93 για τη θέσπιση νέων ελεγκτικών
µέτρων που θα εξασφαλίσουν την
καλύτερη τήρηση των ποσοστώσεων.

ουδεµία νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ο κανονισµός 2847/93 αναφέρεται σε µία
επιτροπή διαχείρισης για τον τοµέα της
αλιείας και της υδροκαλλιέργειας
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Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv εvεργειακή απόδoση τωv κτιρίωv

2001/0098
ΒΕΕΕ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων της ΕΕ, ούτως ώστε, και όσο αυτό
είναι δυνατόν, µόνο τα µέτρα που
εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες
οικονοµίας και αποτελεσµατικότητας να
λαµβάνονται υπόψη· για το σκοπό αυτό
ορίζονται: το γενικό πλαίσιο και η κοινή
µεθοδολογία για τον υπολογισµό της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων· η
εφαρµογή των ελάχιστων προδιαγραφών
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στα
νέα κτίρια· η εφαρµογή των ελάχιστων
προδιαγραφών όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση στα υπάρχοντα
κτίρια µεγάλου µεγέθους όταν αυτά
ανακαινίζονται· η παροχή βεβαίωσης για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και,
στα δηµόσια κτίρια, η κοινοποίηση των
βεβαιώσεων αυτών και άλλων σχετικών
πληροφοριών· ο τακτικός έλεγχος στους
λέβητες και τα κεντρικά συστήµατα
κλιµατισµού στα κτίρια καθώς και
αξιολόγηση της εγκατάστασης κεντρικής
θέρµανσης

ουδεµία νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο
νοµοθετικό πρόγραµµα
2001

ευθυγράµµιση της κανονιστικής επιτροπής
που θεσπίσθηκε από το άρθρο 10 της
οδηγίας του Συµβουλίου 92/75/ΕΟΚ µε τις
διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό

Tίτλος Επιτροπή Στοιχεία
φακέλου
αρµόδια
επιτροπή
εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις
σε ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

σχέδιο ∆ιορθωτικού και
Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού
2/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 2001

ΠΡΟΫ 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD έγκριση του
BRS 2/2001
χωρίς

τροπολογίες
 ή

τροποποιήσεις
Εγκριθέν
ψήφισµα

17-Μαΐου-01

�/� Schreyer
16/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- εφαρµογή των παραγράφων 39 και 40 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού·
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Tίτλος Επιτροπή Στοιχεία
φακέλου
αρµόδια
επιτροπή
εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις
σε ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

Κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων
και δαπανών του Κοινοβουλίου για το
οικονοµικό έτος 2002

ΠΡΟΫ 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Έγκριση της
κατάστασης
προβλεποµέ-
νων εσόδων
και δαπανών·
Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπολογίες
17-Μαΐου-01

�/� �/� Συνέχεια που θα δοθεί :
- ανάλυση των προπαρασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο της
διεύρυνσης· προθεσµία: 30/06/2001·
- έκθεση για τη σύσταση µονίµων γραφείων πληροφοριών· προθεσµία:
φθινόπωρο 2001·
- εξέταση των δυνατοτήτων συµµετοχής των µελών των κοινοβουλίων των
υποψηφίων χωρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών·
- δυνατότητα ένταξης στον προϋπολογισµό των προπαρασκευαστικών
εργασιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού 2002·
- συγκεκριµένες δεσµεύσεις όσον αφορά την πολιτική στον τοµέα των
ακινήτων, το καθεστώς των βουλευτών, την πολιτική του προσωπικού και
άλλες δραστηριότητες σχετικά µε τις εγγραφές πιστώσεων στο
αποθεµατικό ή στα κονδύλια του προϋπολογισµού·
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Tίτλος Επιτροπή Στοιχεία
φακέλου
αρµόδια
επιτροπή
εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις
σε ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

Προσχέδιο γενικού προϋπολογισµού �
Οικονοµικό έτος 2002

Επιτροπή �/� Ανακοίνωση �/� �/� Schreyer
16/05/01

Υποχρεώσεις και πληρωµές: οι πιστώσεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε
100.3 δις € (+3.4% από το 2001) αφήνοντας ένα περιθώριο περισσοτέρων
από 500 εκατ. € κάτω από το όριο που ορίσθηκε στις δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2000-2006. Η αύξηση των πιστώσεων πληρωµών κρατήθηκε
στο 4.8% (ή 97.7  δις €).  Σε σχετικούς όρους παραµένουν στο ίδιο
επίπεδο µε το 2001, δηλαδή 1,06% του ΑΕΠ της ΕΕ.

ΓΕΩΡ: Οι γεωργικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο
(46%) του προτεινόµενου προϋπολογισµού και παρουσιάζουν τη
µεγαλύτερη αύξηση (+5.0% σε σχέση µε το 2001).

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ µέτρα: Χάρις στην απόφαση για την επαναχρησιµοποίηση
κατά το 2002 του κεφαλαίου των 870 εκατ. € που έµειναν από το 2000, η
αύξηση ανέρχεται σε 2,8%. Χωρίς το ποσό αυτό η αύξηση του 1,5%
εκφράζει τη σταθεροποίηση της έντασης των ενισχύσεων και τη σταδιακή
κατάργηση των µη εκλέξιµων περιοχών όπως προβλέπεται από τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές.

ΕΣΩΤ πολιτικές: Η αύξηση των υποχρεώσεων είναι άνω του µέσου όρου
για ολόκληρο τον προϋπολογισµό (+4%). Τα σηµαντικότερα σηµεία είναι:
Ε&ΤΑ πάνω από 4 δις €· ένα ποσόν ύψους 111.7 εκατ. € (+ 7.1% σε
σχέση µε το 2001) προτείνεται και 7.5 εκατ. € προορίζονται για την έναρξη
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων· οι πιστώσεις που προορίζονται για
το περιβαλλοντικό πρόγραµµα LIFE III  φθάνουν τα 140.6 εκατ. €. Αυτό
αποτελεί αύξηση .2 εκατ. € σε σχέση µε το 2001· ∆ικαιοσύνη και
Εσωτερικές υποθέσεις: το ποσόν περίπου 81 εκατ. € που σχεδιάζεται για
το 2002 θα επιτρέψει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων στο ίδιο επίπεδο
όπως και το 2001, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος DAPHNE
(εκατ. € για την καταπολέµηση της βίας κατά των παιδιών), το Ευρωπαϊκό
Ταµείο για τους Πρόσφυγες (εκατ. €) και την εκστρατεία για την
καταπολέµηση των διακρίσεων (εκατ. €).

ΒΟΗΘΕΙΑ σε µη κοινοτικές χώρες: οι πιστώσεις υποχρεώσεων έχουν
µειωθεί κατά 2.4%.

Προενταξιακά προγράµµατα: για το SAPARD, ISPA και PHARE το
προορίζεται το συνολικό ποσό των .328 δις €.

ACCES: ο προϋπολογισµός για τις πιστώσεις πληρωµών είναι κατά 4.4 δις
€ µικρότερος από ό,τι είχε αρχικά σχεδιασθεί µε τη διεύρυνση.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ δαπάνες: 5.1% του συνολικού προϋπολογισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων.
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Ο πολιτικός έλεγχος

ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

ο θεσµός της αναφοράς στη χαραυγή του 21ου
αιώνα

2000/2026
ΑΝΑΦ

A5-0088/2001
INI

Εγκριθέν
ψήφισµα

15-Μαΐου-01

Χωρίς
συζήτηση

χωρίς συζήτηση αναφορά στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων·
Συνέχεια που θα δοθεί :
- αναθεώρηση της διοργανικής συµφωνίας του 1989·
- αναπροσαρµογή των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής ΑΝΑΦ και αίτηση στο Γενικό Γραµµατέα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποβολή προτάσεων βελτίωσης της συνεργασίας µεταξύ
των υπηρεσιών·
- υπέρ της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών διαµεσολαβητών·
- ετήσιο σεµινάριο αξιολόγησης ΕΚ/ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ·

ειδική έκθεση αριθ. 11/2000 του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά µε το καθεστώς στήριξης
για το ελαιόλαδο, συνοδευόµενη από
απαντήσεις της Επιτροπής·

2001/2001
ΕΛΕΓΧ

5-0114/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

17-Μαΐου-01

�/� Schreyer
16/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- εφαρµογή των προηγουµένων συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντικατάσταση
των ισχυόντων καθεστώτων ενίσχυσης· προθεσµία: σύντοµη· ή άλλως εφαρµογή ενός
προσωρινού µέτρου·
- εφαρµογή ενός πολύ απλοποιηµένου καθεστώτος που θα βασίζεται σε αξιόπιστα δεδοµένα
όσον αφορά την ποσότητα των επεξεργασµένων ελαιόσπορων και τις ποσότητες του ελαίου
που εξάγονται από τα ελαιοτριβεία·
- υπαγωγή του ελαιολάδου στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου·
- πρόβλεψη ενός ενιαίου καθεστώτος προώθησης·
- αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών εθνικών οργανισµών·
- πρόταση για ολοκληρωµένη στρατηγική, σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραµµα βάσει του
άρθρου 280 της ΣΕΚ·
- εφαρµογή µίας σειράς νοµοθετικών και διοικητικών ρυθµίσεων·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2001, προκειµένου να
επεκταθεί η δασµολογική απαλλαγή χωρίς
κανένα ποσοτικό περιορισµό στα προϊόντα
καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγµένων
χωρών

2000/0239
ΑΝΑΠ

A5-0128/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

16-Μαΐου-01

�/� Lamy
15/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- δροµολόγηση πολιτικών όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων που προορίζονται για
ΛΑΧ και τήρηση του µητρώου των εξαγωγών όπλων των Ηνωµένων Εθνών·
- εκπόνηση από κοινού µε τις χώρες ΑΚΕ κοινών µελετών σχετικά µε την πρόταση "Όλα τα
προϊόντα εκτός από τα όπλα"·
- εφαρµογή µηχανισµών τεχνικής βοήθειας µε σκοπό την αποφυγή περιπτώσεων απάτης·
- αξιολόγηση της εφαρµογής των µέτρων µετά από διαβούλευση του ΕΚ µε τις χώρες ΑΚΕ και
τις λιγότερο προηγµένες χώρες και µετά από την καθιέρωση διαλόγου µε τις οικείες κοινωνικές
οργανώσεις·
- περιοδική ανασκόπηση, ανά πενταετία·

αµοιβαία αναγνώριση των οριστικών
αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις

2000/2295
ΕΛΕΥ

A5-0145/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα

17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- καθορισµός των τοµέων του ουσιαστικού και του δικονοµικού δικαίου στους οποίους
απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις·
- ορισµός των κανόνων για τον καθορισµό των περιπτώσεων στις οποίες η απόφαση είναι
εκτελεστή σε κράτος άλλο από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε·
- σύσταση µητρώου µε ελεύθερη πρόσβαση για τις ποινικές διαδικασίες·
- συµµετοχή των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στην επεξεργασία συστήµατος αµοιβαίας
αναγνώριση οριστικών ποινικών αποφάσεων·

η µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής
προστασίας από µακροπρόθεσµη σκοπιά:
ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις

2001/2003
ΑΠΑΣ

A5-0147/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

17-Μαΐου-01

�/� Diamantopoulou
16/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- οργάνωση συζήτησης σχετικά µε τις συντάξεις· προθεσµία: ηµερήσια διάταξη του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτενµποργκ·;
- επίτευξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τις συντάξεις: προθεσµία: βελγική προεδρία·
- δηµιουργία του απαραίτητου δηµοσιονοµικού πλαισίου για την µεταρρύθµιση των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων·
- εξέταση των πρωτοβουλιών που θα µπορούσαν να ληφθούν για την εφαρµογή της σύστασης
του 1992 σχετικά µε το ελάχιστο εισόδηµα·
- έγκριση µέτρων στον φορολογικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα µε σκοπό την άµεση
ανάληψη, στους κόλπους της οικογενείας, των ηλικιωµένων και άρρωστων ατόµων·
- εκστρατείες πληροφόρησης και εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο
θέµα της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και µε τα εξαρτώµενα άτοµα·
- ρύθµιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της φορολόγησης των συντάξεων στα κράτη µέλη·
- εναρµόνιση των φορολογικών συστηµάτων σχετικά µε τις συµπληρωµατικές συντάξεις·
- παρουσίαση έκθεσης της επιτροπής για την κοινωνική προστασία σχετικά µε το µέλλον των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών
πολιτικών των κρατών µελών και της
Κοινότητας το 2001

2001/2081
ΟΙΚΟ

A5-0165/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

15-Μαΐου-01

�/� Solbes Mira
15/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- υπαγωγή των δεσµεύσεων του Κυότο στους προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής·
- µεταρρυθµίσεις υπέρ των αγορών κεφαλαίων προϊόντων και απασχόλησης για την ενίσχυση
των επενδύσεων·
- διαµόρφωση αναγκαίων χρηµατοοικονοµικών περιθωρίων δράσης για την προσπάθεια
προσαρµογής των συστηµάτων συνταξιοδότησης·
- οι γενικοί προσανατολισµοί να συµπεριλαµβάνουν τους τοµείς της οικονοµίας της γνώσης·
- δηµιουργία κατάλληλου νοµικού πλαισίου για την βιοτεχνολογία και τις τεχνολογίες της
πληροφόρησης και των επικοινωνιών·
- τροποποίηση του άρθρου 99 §2 ΣΕΚ

η πρωτοβουλία και το σχέδιο δράσης 2001-
2004 "e-Learning � να σκεφθούµε την
εκπαίδευση του αύριο"

2000/2337
ΠΟΛΙ

A5-0152/2001
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα

15-Μαΐου-01

�/� Reding
14/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- ορισµός των µέτρων προτεραιότητας για την µείωση των διαφορών µεταξύ των χωρών στον
τοµέα των νέων τεχνολογιών·
- µείωση του κόστους πρόσβασης για τις νέες τεχνολογίες και το I'Internet·
- εξοπλισµός όλων των σχολείων της Ένωσης µε πρόσβαση στο Internet· προθεσµία:
31/12/2001·
- εξέταση του κόστους πρόσβασης στο Internet για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα·
- δηµιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου µεγάλης ταχύτητας·
- ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφόρησης στα σχολικά προγράµµατα·
- θέσπιση δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξης της πρωτοβουλίας "e-Learning"·

να σκεφθούµε την εκπαίδευση του αύριο, να
προωθήσουµε την καινοτοµία µε τις νέες
τεχνολογίες

2000/2090
ΠΟΛΙ

A5-0299/2000
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα

15-Μαΐου-01

�/� Reding
14/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- προώθηση και ενίσχυση: της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλίας κατά την εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών στα σχολεία· µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους τους
µαθητές στις τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας·
- ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες των παιδιών µε δυσκολίες αφοµοίωσης και µε ειδικές ανάγκες·
- κατάρτιση των εργαζοµένων στον εκπαιδευτικό τοµέα στις νέες τεχνολογίες ως δράση
προτεραιότητας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων·
- παρουσίαση σχεδίου δράσης για τις τεχνολογίες πληροφόρησης και των επικοινωνιών·
- δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ των διαφόρων πανεπιστηµίων σύµφωνα µε το πνεύµα
των συµφωνιών της Μπολόνιας·
- δροµολόγηση κρατικών ή δηµοσίων δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας·
- θέσπιση προγράµµατος για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαίδευσης στο
πλαίσιο του άρθρου 188 ΣΕΚ·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

εφαρµογή του λευκού βιβλίου «∆ιδασκαλία και
µάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης»

2000/2088
ΠΟΛΙ

A5-0302/2000
COS

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

15-Μαΐου-01

�/� Reding
14/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- πληροφορίες σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σχεδίων για το σχολείο της δεύτερης
ευκαιρίας·
- πληροφορίες σχετικά µε το βαθµό ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων υπηρεσιών
στα κράτη µέλη·
- προώθηση της εκπαίδευσης στην γλώσσα των νευµάτων·

εφαρµογή της Οδηγίας περί φυσικού αερίου
από τα κράτη µέλη

�/�
ΒΕΕΕ

B5-0170/2001
QUO-Επιτροπή

�/� �/� Verheugen
17/05/01

εξέλιξη του φακέλου σχετικά µε την µεταφορά της οδηγίας και, ειδικότερα, πληροφορίες όσον
αφορά την περίπτωση της Γερµανίας και της Γαλλίας

ετήσια συζήτηση το 2000 για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης

�/�
ΕΛΕΥ

B5-0339/2001
QUO-Conseil

Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπ.

16-Μαΐου-01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

αναφορά στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
Συνέχεια που θα δοθεί:
- παρουσίαση των στρατηγικών στο πλαίσιο συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων για τη
συνέχιση ορισµένων κεντρικών πολιτικών·
- εξορθολογισµός των µεθόδων εργασίας για την έγκριση των νοµοθετικών πράξεων·

σύσταση σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του
ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού
και της δυσανεξίας

�/�
ΕΛΕΥ

B5-0340/2001

recommanda
tion adoptée

avec AM
16-Μαΐου-01

�/� �/� αναφορά στον Χάρτη των θεµελιωδών ∆ικαιαωµάτων
Συνέχεια που θα δοθεί :
- αποστολή αντιπροσωπείας στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του Ρατσιισµού στο Ντουρµπάν
(Νότιος Αφρική)· προθεσµία: 31-8/4-9-2001·
- ενηµέρωση και διαβούλευση µε το ΕΚ σχετικά µε τις σηµαντικότερες όψεις και τις θεµελιώδεις
επιλογές που αφορούν την κοινή θέση προς έγκριση για τη διάσκεψη αυτή·

µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης

�/�
ΠΟΛΙ

B5-0341/2001
QUO-Επιτροπή

Εγκριθέν
ψήφισµα

16-Μαΐου-01

�/� Reding
14/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί:
-συµµετοχή του ΕΚ κατά την εκπόνηση έκθεσης παρακολούθησης και λήψης µέτρων στο
πλαίσιο του µακροπρόθεσµου προγράµµατος εργασίας
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

κατάσταση στη Μέση Ανατολή �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0344/2001
δήλωση

Συµβουλίου/
Επιτροπής

Εγκριθέν ΣΨ
µε τροπ.

17-Μαΐου-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να ζητηθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας, τη µείωση της βίας και τον έλεγχο των εξτρεµιστικών στοιχείων·
-να προταθεί στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η αποστολή οµάδας
παρατηρητών στα παλαιστινιακά εδάφη·
- να ζητηθεί στην ισραηλινή κυβέρνηση η επανάληψη των διαπραγµατεύσεων·
- να εκπονηθεί και να εγκριθεί µία κοινή στρατηγική για τη Μέση Ανατολή·
- να ληφθούν αποφασιστικά µέτρα για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης εκ µέρους
του Ισραήλ των κανονισµών που προβλέπονται από την εµπορική συµφωνία που έχει
συναφθεί µεταξύ της ΕΕ και, αναφορά επ' αυτού στο ΕΚ·
- να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ισραήλ να επιτρέψουν στην κυβέρνηση του
Λιβάνου να ασκήσει την κυριαρχία της στο έδαφός της·
- να ζητηθεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής να συνεργασθούν κατά των τροµοκρατών·

∆ιατλαντικός διάλογος �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0345/2001
δήλωση

Συµβουλίου/
Επιτροπής

Εγκριθέν ΣΨ
µε τροπ.

17-Μαΐου-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να αποφασισθεί µία κοινή ηµερήσια διάταξη· προθεσµία: κατά την επόµενη Συνάντηση
Κορυφής ΕΕ-Ηνωµένες Πολιτείες στο Γκέτενµποργκ·
- να υποβάλλεται στο ΕΚ η θέση της ΕΕ πριν από κάθε Συνάντηση Κορυφής ΕΕ-Ηνωµένες
Πολιτείες και να εκπονείται αναφορά σε έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα·
- να συµµετέχουν τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των Ηνωµένων
Πολιτειών σε όλες τις επόµενες Συναντήσεις Κορυφής ΕΕ-Ηνωµένες Πολιτείες·
- η συµµετοχή αυτή να αποτελέσει επίσηµη συνάντηση µε την Οµάδα υψηλού επιπέδου·
- να εξετασθούν οι τρόποι ούτως ώστε οι διακοινοβουλευτικές ανταλλαγές να αλλάξουν de
facto σε µία ∆ιατλαντική Συνέλευση·
- επιµονή στις θέσεις στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών·
- να ενισχυθεί η άσκηση του δηµοκρατικού ελέγχου στον ΠΟΕ·
- να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση·
- συµµετοχή στην προετοιµασία της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης που θα οργανωθεί
παράλληλα µε την συνεδρίαση του ΠΟΕ· Νοέµβριος 2001 στο Κατάρ·
 - να ζητηθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες η επιβεβαίωση των δεσµεύσεων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

κατάσταση στην Αλγερία �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0350/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

Εγκριθέν ΣΨ
µε τροπ.

17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να κληθούν οι αρχές της Αλγερίας να απέχουν από κάθε µέτρο καταπίεσης του πληθυσµού
Καµπίλ, να θέσουν τέλος στη βία, να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης του υπεύθυνους των
σφαγών και να λάβουν µέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών·
- να εγγυηθεί η ελευθερία δράσης των ενώσεων πολιτών·
- να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις ούτως ώστε ο πληθυσµός που µιλάει
τη γλώσσα tamazight να έχει τη δυνατότητα να χαίρει πλήρως των πολιτιστικών και γλωσσικών
δικαιωµάτων του·
- να συνεχισθούν οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη νέα συµφωνία ΕΕ-Αλγερίας·

ελευθερία του Τύπου στον κόσµο �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0356/2001
Συζήτηση-
Ανθρώπινα
δικαιώµατα

Εγκριθέν ΣΨ
µε τροπ.

17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
Συνέχεια που θα δοθεί :
- σεβασµός των δικαιωµάτων όλων των ατόµων·
- εγγύηση της ασφάλειας των δηµοσιογράφων και απελευθέρωση αυτών που κρατούνται
αυθαίρετα·
- εξασφάλιση δίκαιης δίκης και ανοικτής στο κοινό και παρουσία διεθνών παρατηρητών·
- επαγρύπνηση σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων και τον σεβασµό της νοµοθεσίας για
τον Τύπο·
- δροµολόγηση ενός µεγάλου διαλόγου σχετικά µε την οικονοµική οργάνωση των επιχειρήσεων
Τύπου·
- έλεγχος της εφαρµογής της νοµοθεσίας που αφορά την ελευθερία έκφρασης σε συνεργασία
µε τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ·
- ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού Έτους της Ελευθερίας του Τύπου για την οργάνωση
πρωτοβουλιών σχετικά µε κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα·

κατάσταση στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και
ιδιαίτερα στη Banja Luka

�/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0357/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

Εγκριθέν ΣΨ
17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να συγκροτηθούν εθνικές επιτροπές έρευνας ώστε να διώκονται οι υπεύθυνοι για πράξεις
βίας·
- να ζητηθεί η συνεργασία των αρχών της Rep Srpska για την σύλληψη του πρώην Προέδρου
Radovan Karadjic και του πρώην Στρατηγού του βοσνιο-σέρβου Ratko Mladic·
- να κληθεί η Κροατία να εγκρίνει νόµο σχετικά µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας·
- να κληθούν οι βοσνιο-κροάτικες αρχές να σεβασθούν τη Συµφωνία του Dayton· να
συνεργασθούν µε τον ΟΑΣΕ και άλλες διεθνείς και τοπικές οργανώσεις για την εξασφάλιση της
εφαρµογής των Συµφωνιών του Dayton·
- να ενισχυθεί η βοήθεια προς τις κοινότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και να αντιµετωπισθεί το
ενδεχόµενο αναστολής των καταβολών οικονοµικής ενίσχυσης εκ µέρους της ΕΕ προς τις
αρχές της Rep Srpska·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

Καµερούν �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0358/2001
Συζήτηση-
Ανθρώπινα
δικαιώµατα

Εγκριθέν ΣΨ
17-Μαΐου-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή για να καθορισθεί η ενδεχόµενη ευθύνη του κέντρου
επιχειρήσεων της χωροφυλακκής ενώ συγχρόνως θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν την εργασία
τους οι υπερασπιστές των δικαιωµάτων του ανθρώπου και οι τοπικές οργανώσεις που
εργάζονται επί του θέµατος·
- συµµετοχή στη δίκη ως παρατηρητές και παροχή τεχνικής βοήθειας στους υπεύθυνους για
την έρευνα δικαστικούς λειτουργούς·
- έναρξη διαβουλεύσεων µε το Καµερούν ώστε να διευκρινισθεί η κατάσταση των δικαιωµάτων
του ανθρώπου στη χώρα·

Καταναγκαστική εργασία των παιδιών της
Αφρικής

�/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0359/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

Εγκριθέν ΣΨ
17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να κυρωθεί η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών και η Σύµβαση
για τις χείριστες µορφές παιδικής εργασίας · ∆ΟΕ·
- να διερευνηθεί το συµβάν στο σκάφος "Etireno" και να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή του
εµπορίου παιδιών·
- να επιδοθεί µεγαλύτερη δυνατή προσοχή στο θέµα του ανθρώπινου εµπορεύµατος·
- να εκδοθούν εντάλµατα συλλήψεων των διοργανωτών των δικτύων αυτών που ειδικεύονται
στο εµπόριο παιδιών·
- να υποστηριχθεί η εκστρατεία "Say Yes for Children"·
- να αναληφθεί ηγετικός ρόλος από το Συµβούλιο στην προπαρασκευή και τη διεξαγωγή της
ειδικής συνόρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα παιδιά τον προσεχή Σεπτέµβριο·
- να υποβληθούν προτάσεις για την αγροτική ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών που θα
επιτρέψουν να τεθεί τέλος σ' αυτό το φαινόµενο·

Αιθιοπία �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0360/2001
Συζήτηση-
Ανθρώπινα
δικαιώµατα

Εγκριθέν ΣΨ
17-Μαΐου-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- να πραγµατοποιηθούν έρευνες σχετικά µε τη συµπεριφορά των δυνάµεων ασφαλείας·
- να απελευθερωθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι που συνελήφθησαν και τα µέλη των οργανώσεων
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων·
- να απελευθερωθούν οι φοιτητές που δεν είναι υπεύθυνοι για πράξεις βίας·
- να οργανωθεί ένας γενικός δι-αιθιοπικός διάλογος για την ειρήνη και την εθνική συµφιλίωση·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

πληµµύρες στη Γαλλία �/�
Πολιτικές οµάδες

B5-0382/2001
Συζήτηση επί

επικαίρων θεµάτων

Εγκριθέν ΣΨ
µε τροπ.

17-Μαΐου-01

�/� Verheugen
17/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης·
- επιτάχυνση της καταβολής πιστώσεων που έχουν ήδη προγραµµατισθεί στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων και πρόταση απόφασης µε σκοπό την απεµπλοκή µίας "κοινοτικής
βοήθειας που θα επιτρέψει την ανοικοδόµηση των πληγέντων περιοχών"·
- να αποκατασταθεί η δηµοσιονοµική γραµµή που προορίζεται για την έκτακτη βοήθεια σε
περίπτωση φυσικών καταστροφών στην ΕΕ·
- να προταθούν έκτακτες τροποποιήσεις του διαχωρισµού σε ζώνες των περιοχών που
επλήγησαν από τις πληµµύρες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων·
- να αποφευχθεί η εγκατάσταση υποδοµών και ανοικοδόµησης στις περιοχές υψηλού
υδρογεωλογικού κινδύνου·
- να εξασφαλισθεί η τήρηση των δεσµεύσεων του Κυότο·

κατάσταση τούρκων κρατουµένων �/�
Συµβούλιο
Επιτροπή

�/�
δήλωση

Συµβουλίου/
Επιτροπής

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

τροποποίηση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του άρθρου 16 του αντιτροµοκρατικού νόµου·
προετοιµασία άλλων νόµων σχετικά µε το ποινικό σύστηµα και τα σχετικά µέτρα·
επιβεβαίωση της έκκλησης της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001 προς την τουρκική
κυβέρνηση·

κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ARYM)

�/�
Συµβούλιο
Επιτροπή

�/�
δήλωση

Συµβουλίου/
Επιτροπής

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

υποστήριξη της νέας κυβέρνησης και του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών·
επίσκεψη της Τρόικα στα Σκόπια·
υπενθύµιση των σηµαντικότερων σηµείων της συµφωνίας σταθεροποίησης ΕΕ-Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας·

επιτροπές επιχειρήσεων και απολύσεων �/�
Επιτροπή

�/�
∆ήλωσης Επιτροπή

�/� �/� Verheugen
17/05/01

ο σηµαντικός αριθµός των αναδιαρθρώσεων που σχετίζονται µε την απώλεια θέσεων εργασίας
επιβάλλει τον προβληµατισµό και την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο·
νοµοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής µε χρονοδιάγραµµα έγκρισης εντός του 2001·
εξέλιξη του φακέλου σχετικά µε τις οδηγίες "επιχειρήσεις", "επιτροπές επιχειρήσεων" και άλλα
µέτρα που έχουν αναγγελθεί από την Επιτροπή·
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ΤΙΤΛΟΣ αριθµός φακέλου·
αρµόδια επιτροπή·
έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκριση

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

στρατηγική για µία αειφόρο ανάπτυξη �/�
Επιτροπή

�/�
Ανακοίνωση

�/� �/� Prodi
15/05/01

Συνέχεια που θα δοθεί :
- έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της ανακοίνωσης για την στρατηγική της Επιτροπής·
15/16 Ιουνίου 2001·
- προώθηση της παραµέτρου της παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις κοινοτικές
πολιτικές·
- προσπάθεια ώστε και άλλες ανεπτυγµένες χώρες να αποδεχθούν τις διεθνείς τους ευθύνες·
- παρουσίαση των απόψεων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Ένωση µπορεί να συµβάλλει
στην παγκόσµια σταθερή ανάπτυξη· πρώτο ήµισυ του 2002 (πριν από την Συνάντηση
Κορυφής στο Γιοχάνεσµπουργκ "Ρίο+10")·
- οριζόντια "διαχείριση" � σχετικά µέτρα για τη βελτίωση της συνολικής αποτλεσµατικότητας
των πολιτικών·
- αντιµετώπιση των µεγαλύτερων απειλών στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη :
* κλιµατικές αλλαγές· 2020· 2010· 2010·
* κυκλοφοριακή συµφόρηση και αγροτική ανάπτυξη· 2010·
* µείωση των φυσικών πόρων και απώλεια της βιοποικιλότητας·
* απειλές για τη δηµόσια υγεία· 2020·
- καθιέρωση µίας "Στρογγυλής Τράπεζας" σχετικά µε τη σταθερή ανάπτυξη που θα αποτελείται
από ανεξάρτητους συµβούλους· ετήσια έκθεση τον ∆εκέµβριο 2001·
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∆ιάφορες αποφάσεις

ΤΙΤΛΟΣ Εισηγητής Έγγραφο συνόρου Στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην ολοµέλεια Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

σύνοδος έγκρισης

Χρονοδιάγραµµα των περιόδων συνόρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου � 2002

∆ιάσκεψη
των

Προέδρων

Βλ. ΣΠ της ∆ιάσκεψης
των Προέδρων της 14ης
Μαΐου 2001, σηµείο 8

�/� Άρθρο 10
του

κανονισµού

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
Συνέχεια που θα δοθεί :
12 περίοδοι συνόδου στο
Στρασβούργο·
6 περίοδοι συνόδου στις Βρυξέλλες·

�/� �/� 16/5/2001
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 24
Type: http:

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

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jacob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jacob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Jacob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jacob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:esa.donell@esc.eu.int
New: mailto:esa.donell@cese.europa.eu
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Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:8sa.donell@esc.eu.int
New: mailto:8sa.donell@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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