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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. 22/2001:  Νέες προθεσµίες αιτήσεων για τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, κλπ.

Αριθ. 24/2001: Πρόσβαση στο κτήριο Louise Weiss κατά την περίοδο συνόδου από 3 έως
                          6 Σεπτεµβρίου 2001.

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

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

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

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Παραίτηση ιταλού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ.  Pier Ferdinando CASINI (ΕΛΚ-∆Ε/IT)

υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ
από 3 Ιουλίου  2001.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση αυτού κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 2ας Ιουλίου 2001.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής ιταλού βουλευτή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 3ης Ιουλίου 2001, έλαβε γνώση
της εκλογής του:

κ.  Giuseppe BRIENZA

εις αντικατάσταση  του κ.  Pier Ferdinando CASINI (ΕΛΚ-Ε∆/IT), µε ισχύ από 3 Ιουλίου  2001

____________________
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Λήξη της εντολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πορτογάλου βουλευτή

Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2001, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

κ. António José SEGURO (ΕΣΚ/PT)

ως µέλους της πορτογαλικής κυβέρνησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από 3 Ιουλίου 2001.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής του πορτογάλου βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 4ης Ιουλίου 2001, έλαβε γνώση
της εκλογής του:

κ. Manuel António dos SANTOS

εις αντικατάσταση του κ. António José SEGURO (ΕΣΚ/PT), µε ισχύ από  3 Ιουλίου 2001

____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ότι:

ο κ.  Michael John HOLMES

δεν ανήκει πλέον στην Οµάδα Ε∆∆ και συγκαταλέγεται µεταξύ των µη εγγεγραµµένων βουλευτών
µε ισχύ από 2 Ιουλίου  2001.

____________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
                                  (Κατάσταση στις 23.08.2001)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Το ισχύον σύστηµα φορολόγησης αυτοκινήτων και η
ασυµφωvία του µε την εσωτερική αγορά και το
ελέυθερο εµπόριο

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Επισιτιστική κατάσταση στη Νιγηρία P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Εσφαλµένη εφαρµογή της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ στη
∆ανία

P-1794/01

Michael Gahler ∆ιεύρυνση της ΕΕ: σηµαντικές επιδράσεις στις αρχές
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης των
υποψηφίων προς ένταξη χωρών ως αρχές εφαρµογής
και έγκρισης - Ανάγκη διαµόρφωσης νέων
διοικητικών δοµών και δυνατοτήτων

E-1795/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθµών και
διασφάλιση πολυφωνίας στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης

E-1796/01

Phillip Whitehead Εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-1797/01

Isidoro Sánchez García Έρευνα σχετικά µε την κοινή εταιρεία TUI και
Neckermann και T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-1799/01

Bernard Poignant Επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε την τυχαία
αλίευση θαλάσσιων θηλαστικών

E-1800/01

Cristiana Muscardini Αύξηση των περιπτώσεων νευρικής κατάθλιψης των
ηλικιωµένων

E-1801/01

Bart Staes Γλώσσες εργασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών

E-1802/01

Maj Theorin Κούρδοι στην Τουρκία P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Ενίσχυση επιχειρήσεων για τις δαπάνες που
συνδέονται µε την εισαγωγή του ευρώ

P-1804/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Francesco Turchi Καθυστέρηση στην εφαρµογή του πιλοτικού σχεδίου
για την καταπολέµηση της εκµετάλλευσης ανηλίκων
για παιδοφιλικούς σκοπούς

P-1805/01

Χρήστος Ζαχαράκης Η Τουρκία καταστρέφει την ασσυριακή και συριακή
πολιτιστική κληρονοµιά και απαγορεύει την είσοδο
στα ασσυριακά και συριακά χωριά

E-1807/01

Σταύρος Ξάρχακος Λαθροανασκαφές και αρχαιοκαπηλεία στις χώρες
της Ε.Ε.

E-1808/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ολυµπιακό Γήπεδο Πυγµαχίας E-1809/01

Chris Davies Απαγόρευση προϊόντων από γούνα σκύλου και γάτας E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού και ανταγωνισµός E-1811/01

Hervé Novelli Οδηγία σχετικά µε τη διαφάνεια των τιµών των
φαρµάκων και την κάλυψη του κόστους των

E-1812/01

Torben Lund Κακοµεταχείριση πρωτευόντων P-1813/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Λειψυδρία στα νησιά του Αιγαίου P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Τιµές των CD στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-1815/01

Antonio Di Pietro ∆ήλωση για το έλλειµµα του ιταλικού
προϋπολογισµού - Συµβούλιο 2-3/05/98

E-1816/01

Giovanni Pittella Προστασία των ονοµασιών προέλευσης E-1817/01

Cristiana Muscardini Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής στην Ispra
(Iταλία)

E-1818/01

Cristiana Muscardini ∆απάνες για το επιστηµονικό προσωπικό του ΚΚΕρ
της Ispra

E-1819/01

Cristiana Muscardini Νέος πυρηνικός σταθµός στο Temelin E-1820/01

Jan Mulder Κόστος καταστολής και πρόληψης της ΣΕΒ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1821/01

Olivier Dupuis Ελευθερία συνείδησης στο Χονγκ Κονγκ P-1822/01

Daniela Raschhofer Υποχρεωτική καταβολή ποσού επιστροφής για
συσκευασίες µιας χρήσης στη Γερµανία

P-1823/01

Esko Seppänen Λήψη αποφάσεων και "εποικοδοµητική αποχή" σε
θέµατα αµυντικής πολιτικής

P-1824/01
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Esko Seppänen Λήψη αποφάσεων και εποικοδοµητική αποχή σε
θέµατα άµυνας

E-1825/01

John Cushnahan Εκφοβισµός των υπερασπιστών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Αιθιοπία

E-1827/01

Nuala Ahern Εφαρµογή της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ σε
στρατιωτικές πυρηνικές δοκιµές

E-1828/01

Lousewies van der Laan Αναγνώριση γάµου και µέτρα προς την ίση
µεταχείριση

E-1829/01

Lousewies van der Laan Αναγνώριση γάµου και µέτρα προς την ίση
µεταχείριση

E-1830/01

Lousewies van der Laan Κλείσιµο του πυρηνικού εργοστασίου του Borsele
στην Ολλανδία

E-1831/01

Olivier Dupuis Άρνηση των αρχών της Σερβίας να επιτρέψουν την
εισαγωγή στην χώρα διδακτικού υλικού για τους
Μάρτυρες του Ιαχωβά

E-1832/01

Cristiana Muscardini Πολιτική αρωγής στην ανάπτυξη και τα δικαιώµατα
των µικρών παιδιών

E-1833/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Τοξικές ουσίες στις βαφές των πλοίων P-1834/01

Brice Hortefeux Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στον τοµέα της υγείας P-1835/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Ηχορύπανση στο αεροδρόµιο των Σπάτων E-1836/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Συµφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-Αλβανίας E-1837/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κατάργηση ενισχύσεων στον τοµέα του καπνού E-1838/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Βλαβερές συνέπειες κατανάλωσης ζωικών λιπών E-1839/01

Esko Seppänen Εγκαταστάσεις καθαρισµού αστικών λυµάτων των
Βρυξελλών

E-1840/01

Maria Martens Ολλανδικό πλοίο για εκτρώσεις E-1841/01

Maria Martens Ολλανδικό πλοίο για εκτρώσεις E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-cell (απάντηση της Επιτροπής στην γραπτή
ερώτηση Ε-1079/01)

E-1843/01

W.G. van Velzen Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ακτινοβολία των
κινητών τηλεφώνων

P-1844/01
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Karin Riis-Jørgensen Παραβίαση Κοινοτικών ∆ιατάξεων στην Ολλανδία E-1845/01

Esko Seppänen To φινλανδικό σύστηµα εκπτώσεως φόρου επί των
µερισµάτων

E-1846/01

Francesco Turchi Προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού από την
εταιρία "Trambus"

E-1847/01

Angelika Niebler Χρήση γεωπληροφοριών στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1848/01

Linda McAvan Καλή διαβίωση των πουλερικών που εκτρέφονται για
την παραγωγή κρέατος

E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Άρνηση χρηµατοδότησης προς τη σελίδα "Algerian
Watch"

E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Ποδηλάτες και Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos ∆ιαπραγµατεύσεις για την αλιεία ενόψει της
προσχώρησης της Λιθουανίας

E-1852/01

Pere Esteve Θαλάσσιες µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων E-1853/01

Herbert Bösch Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Βιένης µέσω του Phare

P-1854/01

Michl Ebner Πριµοδότηση του βοείου κρέατος (Γερµανία) E-1855/01

Michl Ebner Πριµοδότηση του βοείου κρέατος (Ιταλία) E-1856/01

Michl Ebner Πριµοδότηση του βοείου κρέατος (Κάτω Χώρες) E-1857/01

Michl Ebner Πριµοδότηση του βοείου κρέατος (Αυστρία) E-1858/01

Michl Ebner Πριµοδότηση του βοείου κρέατος (Βέλγιο) E-1859/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (∆ανία) E-1860/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Φινλανδία) E-1861/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Γαλλία) E-1862/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Ελλάδα) E-1863/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Μεγάλη Βρετανία) E-1864/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Ιρλανδία) E-1865/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Λουξεµβούργο) E-1866/01
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Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Πορτογαλία) E-1867/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Σουηδία) E-1868/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις στο βόειο κρέας (Ισπανία) E-1869/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Βέλγιο)

E-1870/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (∆ανία)

E-1871/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Γερµανία)

E-1872/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Φινλανδία)

E-1873/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Γαλλία)

E-1874/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Ελλάδα)

E-1875/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Μεγάλη Βρετανία)

E-1876/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Ιρλανδία)

E-1877/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Λουξεµβούργο)

E-1878/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Ολλανδία)

E-1879/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Αυστρία)

E-1880/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Πορτογαλία)

E-1881/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Σουηδία)

E-1882/01

Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Ισπανία)

E-1883/01
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Michl Ebner Πριµοδοτήσεις όσον αφορά τις αροτραίες
καλλιέργειες (Ιταλία)

E-1884/01

Marco Pannella Ορεσίβιες φυλές στο Βιετνάµ P-1885/01

Rolf Berend Προγράµµατα αδελφοποίησης πόλεων P-1886/01

Ilka Schröder Σχέδια "Enfopol 29" για την παρακράτηση
δεδοµένων επικοινωνιών

P-1887/01

Iωάννης Μαρίνος Ένταξη νέων χωρών στην Ένωση E-1888/01

Iωάννης Μαρίνος ΄Ενταξη νέων χωρών στην Ένωση E-1889/01

Iωάννης Μαρίνος Απώλεια εσόδων από ΦΠΑ στην Ελλάδα E-1890/01

Iωάννης Μαρίνος ∆ιώξεις της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία
και δράση Αλβανών εξτρεµιστών στην Ελλάδα

E-1891/01

Aντώνιος Τρακατέλλης και
Iωάννης Μαρίνος

Οικονοµικά µεγέθη και "δηµιουργική λογιστική"
στην Ελλάδα

E-1892/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία των έργων στη λιµνοθάλασσα της Πύλου και
στο ∆έλτα του Ευρώτα

E-1893/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Έλεγχοι στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το Β΄
ΚΠΣ στην Ελλάδα

E-1894/01

Kωνστάντινος Χατζηδάκης Μη εκταµίευση κονδυλίων από το Β΄ ΚΠΣ εκ
µέρους της Ελλάδας

E-1895/01

Charles Tannock ∆ιατήρηση των αποθεµάτων γάδου και µπακαλιάρου
της Βόρειας Θάλασσας

E-1896/01

Charles Tannock Η νοµική βάση των προτάσεων της Επιτροπής
σχετικά µε τη σύσταση και τη χρηµατοδότηση
πανευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων

E-1897/01

Caroline Jackson Ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια E-1898/01

Caroline Jackson Υβρίδιο βίσωνα E-1899/01

Brian Simpson Σχέδια για µελλοντικές επιδηµικές εκρήξεις
ασθενειών όπως του αφθώδους πυρετού

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Εφαρµογή της αδελφοποίησης πόλεων E-1901/01

Christopher Heaton-Harris H Κοινωνία της Καινοτόµου Συνεργασίας στην
Ευρώπη

E-1902/01
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Jaime Valdivielso de Cué Νεότητα E-1903/01

Fernando Fernández Martín Λευκή Βίβλος περί πολιτικών για τη νεότητα E-1904/01

Pere Esteve Ανάρµοστη συµπεριφορά προς δύο σκοτσέζες
τουρίστριες

E-1905/01

Olivier Dupuis Βιετνάµ E-1906/01

Giorgio Celli Παρεµβάσεις στην περιοχή κοινοτικού
ενδιαφέροντος της λίµνης της Pergusa (Σικελία)

E-1907/01

Bartho Pronk Οι εµπορικές σχέσεις µε την Αρµενία E-1908/01

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1909/01

Marialiese Flemming ∆υσµενής διάκριση P-1910/01

Graham Watson Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις
Μολούκες

E-1911/01

Graham Watson H απροθυµία της ινδονησιακής κυβέρνησης να
καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στις Μολούκες

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Κοινές αλιευτικές εταιρείες στα τυνησιακά χωρικά
ύδατα

E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Κίνητρα για την προσαρµογή των επιχειρήσεων στο
ευρώ

E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Μεταρρύθµιση της πολιτικής καθορισµού των τιµών
των φαρµακευτικών προϊόντων

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar ∆ιαδικασία κατά της χωµατερής της Torreblanca,
στην ισπανική περιφέρεια Fuengirola

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Τέλος των ενισχύσεων της ΕΕ στην παραγωγή
καπνού

E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Αποτελέσµατα των κοινοτικών ενισχύσεων για τη
σύσταση κοινών αλιευτικών εταιρειών

E-1918/01

Francesco Fiori Eνισχύσεις για τις οργανώσεις
φουντουκοπαραγωγών

E-1919/01

William Newton Dunn Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Γουατεµάλα P-1920/01
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Karin Riis-Jørgensen ∆ηµόσιες συµβάσεις και προσκλήσεις για την
υποβολή προσφορών

E-1921/01

Fiorella Ghilardotti και
Giovanni Pittella

∆ιορισµός µεσαίων στελεχών E-1922/01

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1923/01

Σταύρος Ξαρχάκος Ρατσιστικές οργανώσεις σε υποψήφιες χώρες P-1924/01

Albert Maat Έγκριση εξαγωγής σιτηρών P-1925/01

Joachim Wuermeling Προσαρµογή σε εθνικό δίκαιο της οδηγίας
93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993

E-1926/01

Σταύρος Ξαρχάκος Κοινοτική χρηµατοδότηση στην Ελλάδα E-1927/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αττική E-1928/01

Proinsias De Rossa Eντοπισµός της προέλευσης των ζώων στην Ευρώπη E-1929/01

Proinsias De Rossa ∆υσµενείς διακρίσεις σε βάρος διερµηνέων free-
lance

E-1930/01

Proinsias De Rossa TRIPS E-1931/01

Proinsias De Rossa Αγνοούµενα άτοµα E-1932/01

Proinsias De Rossa ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας στους ευρωπαϊκούς
εθνικούς αεροµεταφορείς

E-1933/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιάσκεψη Κορυφής του ∆ούναβη E-1934/01

Isabelle Caullery Η προώθηση του τουρισµού στην Ευρώπη E-1935/01

Robert Goebbels Απόδοση των ιαπωνικών συνταξιοδοτικών ταµείων E-1936/01

María Sornosa Martínez Στάδιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε τα κρούσµατα της νόσου των
Λεγεωναρίων στην κοινότητα Alcoy (Κοινότητα της
Βαλένθια-Ισπανία)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Σύµβαση για χρηµατοδοτική συνδροµή στο πλαίσιο
του προγράµµατος PACT

E-1938/01

Olivier Dupuis Ορεσίβιες φυλές στο Βιετνάµ E-1939/01

Joaquim Miranda Εγκατάσταση του φυσικού αερίου στην περιοχή της
Λισσαβόνας

P-1940/01
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John Purvis Ρύθµιση για τις τιµές των φαρµάκων E-1941/01

John Purvis Μελλοντική ρύθµιση των προϊόντων που παράγονται
από ανθρώπινους ιστούς

E-1942/01

Pere Esteve Ρύθµιση του επαγγέλµατος του ξεναγού E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Επισιτιστική βοήθεια προς τα στρατόπεδα
προσφύγων της ∆υτικής Σαχάρας

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen και Maria Martens

Έλεγχοι όσον αφορά τη διάθεση των πόρων του ΕΚΤ E-1945/01

Jonas Sjöstedt Η φοβερή περιβαλλοντική καταστροφή στη
Γιουγκοσλαβία µετά τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Περιοριστικές διατάξεις της Τουρκίας εις βάρος των
Ασσυρίων - πιστών της Συριακής Ορθοδόξου
Εκκλησίας

E-1947/01

Johan Van Hecke ∆ήλωση της Προεδρίας της 12ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε το Σουδάν

E-1948/01

Johan Van Hecke ∆ήλωση της Προεδρίας της 12ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε το Σουδάν

P-1949/01

Johannes Swoboda Επικύρωση του Πρωτοκόλλου για τις Μεταφορές E-1950/01

Johannes Swoboda Σύµβαση των Άλπεων E-1951/01

Johannes Swoboda Γνώµη της Επιτρόπου Wallström σχετικά µε τη
σύµβαση για την προστασία των Άλπεων

E-1952/01

Bartho Pronk Το πρόγραµµα υποστήριξης της παλαιστινιακής
κοινότητας

P-1953/01

Gianni Vattimo Παραβίαση της αρχής της ισότητας πρόσβασης στο
Όρος Άθως

P-1954/01

Bill Miller Φόρος κατανάλωσης επί των οινοπνευµατωδών
ποτών

E-1955/01

Iωάννης Μαρίνος Κρατικοποιήσεις περιουσιών Κοινοτικών υπηκόων
στην Αιθιοπία

P-1956/01

Jürgen Zimmerling Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης
Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

P-1957/01

Elspeth Attwooll ΓΤΟ και δοκιµές υπό πραγµατικές συνθήκες P-1958/01
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Caroline Lucas Συµµετοχή στις συναντήσεις ASEM P-1959/01

Renato Brunetta Κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρίας Electricité de
France (EDF)

P-1960/01

José Ribeiro e Castro Υπάλληλος υπεύθυνος για τη συνεργασία µε το
Μακάο

P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Αναπροσαρµογή των συντάξεων στο Γιβλαρτάρ P-1962/01

Luisa Morgantini Σύλληψη στο Ισραήλ και επαναπροώθηση στα
σύνορα του κ. Galucci, συνεργάτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

P-1963/01

Guido Podestà Τα "παιδιά - Μόγλης" P-1964/01

Michl Ebner Το πρόβληµα που προκαλείται από την πιτυοκάµπη
στην Ελλάδα

E-1965/01

Herbert Bösch Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
Βιέννη

E-1966/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ηµόσια Έργα στον Κραυσίνδωνα E-1967/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Συµπληρωµατική εποπτεία ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

E-1968/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ο σιδηρόδροµος στην Ελλάδα E-1969/01

David Bowe Σύνδεσµος µεταξύ της νόσου του Crohn και της
παραφυµατίωσης

E-1970/01

Elizabeth Lynne Καύσιµα υγραερίου (LPG) E-1971/01

Elizabeth Lynne Κασµίρ E-1972/01

Elizabeth Lynne Kασµίρ E-1973/01

Imelda Read Οστεοπόρωση E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Νοµικό κενό στο ζήτηµα της εγκατάστασης κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Υποχρεωτική αστική ευθύνη για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar Η απερήµωση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του πλανήτη
µας

E-1977/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Juan Naranjo Escobar Νέα τεστ µέτρησης των εκλυόµενων επικίνδυνων
καυσαερίων

E-1978/01

Laura González Álvarez Συντάξεις ισπανών πολιτών που εργάσθηκαν στο
Γιβραλτάρ

E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Οι συνέπειες της εντατικής καλλιέργειας
ελαιόδεντρων για το περιβάλλον

E-1980/01

Luisa Morgantini Ο κ. Galucci, συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που συνελήφθη στο Ισραήλ και απελάθηκε

E-1981/01

Guido Podestà Τα "παιδιά - Μόγλης" E-1982/01

Dorette Corbey Εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας E-1983/01

Dorette Corbey Εφαρµογή της οδηγίας περί οικοτόπων E-1984/01

Jan Mulder Προώθηση της χρήσης εµβολίων E-1985/01

Erik Meijer Η φυγή σπουδαστών σε γειτονικές χώρες και η
"διαρροή εγκεφάλων" από απόφοιτους ως συνέπεια
της έλλειψης µαιών στην Ολλανδία

E-1986/01

Dorette Corbey και Jan
Wiersma

33η Γενική Συνέλευση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO) (25 Σεπτεµβρίου έως
και 5 Οκτωβρίου 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey και Jan
Wiersma

33η Γενική Συνέλευση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO) (25 Σεπτεµβρίου έως
και 5 Οκτωβρίου 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Αγροτο-περιβαλλοντικά µέτρα / Βιολογική
κτηνοτροφία φυσικοί βοσκότοποι και λιβάδια για την
άµεση βόσκηση ζώων µε τον βιολογικό τρόπο
παραγωγής

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow ∆ιεύρυνση της ΕΕ E-1991/01

Σταύρος Ξαρχάκος Άνδρες και γυναίκες θρησκευτικοί λειτουργοί E-1992/01

Glyn Ford Στρέβλωση της αγοράς στην πώληση αεροπορικών
εισιτηρίων για πτήσεις στην ΕΕ

E-1993/01

Glyn Ford Στρέβλωση της αγοράς στην πώληση αεροπορικών
εισιτηρίων για πτήσεις εκτός ΕΕ

E-1994/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ και
επιδοτήσεις στον τοµέα του άνθρακα

E-1995/01

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ και
επιδοτήσεις στον τοµέα του άνθρακα

E-1996/01

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ και
επιδοτήσεις στον τοµέα του άνθρακα

E-1997/01

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και επιδοτήσεις στον
τοµέα του άνθρακα

E-1998/01

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και επιδοτήσεις στον
τοµέα του άνθρακα

E-1999/01

María Rodríguez Ramos και
Carlos Westendorp y Cabeza

Λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και επιδοτήσεις στον
τοµέα του άνθρακα

E-2000/01

Concepció Ferrer ∆ιανοµή φαρµάκων στον Τρίτο Κόσµο E-2001/01

Concepció Ferrer Σύστηµα αξιολόγησης σχεδίων που σχετίζονται µε
τις αναπτυσσόµενες χώρες

E-2002/01

Robert Goebbels Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τοµέα των αποδοχών
ανά κάτοικο

E-2003/01

Cristiana Muscardini Παρασιτοκτόνα στα ιταλικά οπωροκηπευτικά E-2004/01

Cristiana Muscardini Κρίση της Νέας Οικονοµίας και κίνδυνοι για τους
αποταµιευτές

E-2005/01

Cristiana Muscardini Χηµικά προϊόντα στα φαστ-φουντ E-2006/01

Cristiana Muscardini Επιστροφή αγαθών στους πρόσφυγες από τις
περιοχές  Τζούλια, Ίστρια και ∆αλµατία

E-2007/01

Renato Brunetta Τρόποι διαχείρισης λειτουργίας προµήθειας φυσικού
αερίου στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς

E-2008/01

Nelly Maes Έλεγχος της βελγικής θεώρησης διαβατηρίου E-2009/01

Nelly Maes Έλεγχος της βελγικής θεώρησης διαβατηρίου E-2010/01

Erik Meijer Η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γκέτεµποργκ και η
εξάλειψη των αιτίων βίαιων αψιµαχιών µε αφορµή
τις συναντήσεις των αρχηγών κυβερνήσεων της ΕΕ

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Λευκή Βίβλος σχετικά µε τη διακυβέρνηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

P-2012/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Joan Colom i Naval Ενισχύσεις προς τον τοµέα εµπορίας προϊόντων
κρέατος που έχουν πληγεί από την Σπογγώδη
Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ)

P-2013/01

Jo Leinen Προγραµµατισµός δηµιουργίας ενός εµπορικού
κέντρου "Gigapole" στα γερµανογαλλικά σύνορα
(περιοχή Forbach)

E-2014/01

Chris Davies και Monica
Frassoni

Ορυχεία χαλκού στις Λεύκες Κύπρου E-2015/01

Chris Davies και Monica
Frassoni

∆υσχέρειες για την επίτευξη προόδου σχετικά µε
δικοινοτικά σχέδια στην Κύπρο

E-2016/01

Chris Davies και Monica
Frassoni

∆ικοινοτικά σχέδια για την Κύπρο E-2017/01

Chris Davies Εµπειρία των υπαλλήλων της Γ∆ Εξωτερικών
Υποθέσεων

E-2018/01

Chris Davies Μεσόγειος E-2019/01

Chris Davies Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο -
Περιβαλλοντικό κεφάλαιο

E-2020/01

Chris Davies Υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ E-2021/01

Elizabeth Lynne Αµερικανική µελέτη για τις σεξουαλικές προτάσεις
προς παιδιά στο ∆ιαδίκτυο

E-2022/01

Elizabeth Lynne Αµερικανική µελέτη για τις σεξουαλικές προτάσεις
προς παιδιά στο ∆ιαδίκτυο

E-2023/01

Paul Lannoye ∆οκιµασίες επί ζώων E-2024/01

Margrietus van den Berg Αλιευτική συµφωνία µε τη Μαυριτανία E-2025/01

Marianne Eriksson Αναστολή της Συµφωνίας του Σένγκεν P-2026/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Φόροι υπέρ τρίτων στην Ελλάδα E-2027/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ανήλικοι στρατιώτες E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti και Guido Sacconi

Καθιέρωση σήµατος δεοντολογίας E-2029/01

Camilo Nogueira Román H ένταξη της Γαλικίας στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα
σιδηροδρόµων µεγάλης ταχύτητας

E-2030/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theresa Villiers Γυναίκες και το ευρώ E-2031/01

Jan Mulder Ένταξη της ΕΚ ως πλήρους µέλους στη ∆ιεθνή
Ένωση προστασίας των Νέων Ποικιλιών Φυτών
(UPOV)

E-2032/01

Alejandro Cercas Κατάσταση ισπανών συνταξιούχων που εργάσθηκαν
στο Γιβραλτάρ

E-2033/01

Cristiana Muscardini Ακατάλληλη χρήση της τοξίνης αλλαντίασης E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο
Βιετνάµ

E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο
Βιετνάµ

E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Στρατιωτικές επιχειρήσεις στη ∆υτική Παπουασία E-2037/01

Freddy Blak Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ και Hawala E-2038/01

Freddy Blak ∆ικαιώµατα υπαλλήλων της ΕΕ και συµβίωση E-2039/01

Jens-Peter Bonde Παραµέληση της αιολικής ενέργειας στην πρόταση
για το προσεχές πρόγραµµα πλαίσιο δράσεων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Απάντηση στην ερώτηση Ε-3951/01 E-2041/01

Gerhard Hager Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου
σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή
επανένωση

E-2042/01

Herbert Bösch Ενδεχόµενη παραπλάνηση της Επιτροπής σε
υπόθεση απάτης

E-2043/01

Σταύρος Ξαρχάκος Μετρό της Αθήνας, κακοτεχνίες και πρόστιµα E-2044/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Απαγόρευση της λειτουργίας του κόµµατος της
Αρετής στην Τουρκία

E-2045/01

Caroline Jackson ∆ιεξαγωγή κοινοτικών προγραµµάτων τεχνικής
βοήθειας (Phare και Tacis) στην Ουκρανία

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Πληροφορίες και δηµόσιες σχέσεις E-2047/01

Alexander de Roo και άλλοι Η λεκάνη απορροής του Βιστούλα ως πιλοτικό έργο
όσον αφορά στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Αυτονοµία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης E-2049/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María Sornosa Martínez Λευκό βιβλίο σχετικά µε τις πολιτικές της νεότητας
στην ΕΕ

E-2050/01

Eija-Riitta Korhola ∆άνεια προς τους µετανάστες για τη διαχείριση
επιχειρήσεων

E-2051/01

Eija-Riitta Korhola ∆άνεια προς τους µετανάστες για τη διαχείριση
επιχειρήσεων

E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Προγράµµατα για την ένταξη των µεταναστών E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Προγράµµατα για την ένταξη των µεταναστών E-2054/01

Jean-Louis Bernié ∆ίκτυο Natura 2000 - εφαρµογή του άρθρου 6,
παράγραφος 2 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 "Οικότοποι-
Πανίδα-Χλωρίδα"- έννοια της σοβαρής διατάραξης

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Απόφαση της Επιτροπής για κατάργηση των
αναµνηστικών µεταλλίων για τα 20 χρόνια
υπηρεσίας

E-2056/01

Dirk Sterckx Οδηγία 1999/44/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
ορισµένες πτυχές της πώλησης  και των εγγυήσεων
καταναλωτικών αγαθών : Ανεπαρκής προστασία του
καταστηµατάρχη

E-2057/01

Joaquim Miranda Πρόληψη επαγγελµατικών νόσων E-2058/01

Per Gahrton Μη συµµόρφωση της Επιτροπής προς τα άρθρα 155
και 169 της Συνθήκης ΕΚ

E-2059/01

Hiltrud Breyer Σκόπιµη αποφυγή ελέγχων της ΣΕΒ P-2060/01

Helena Torres Marques Έλλειψη ανταγωνισµού στην Πορτογαλία P-2061/01

Sir Robert Atkins Καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία P-2062/01

Hiltrud Breyer Συνειδητή παρεµπόδιση των ελέγχων για τον
εντοπισµό της ΣΕΒ

E-2063/01

Sir Robert Atkins Καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία E-2064/01

Sir Robert Atkins Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός E-2065/01

Sir Robert Atkins Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός E-2066/01

Sir Robert Atkins Πακέτο Εrika ΙΙ - ∆ηµιουργία Ταµείου CΟPE E-2067/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Stefano Zappalà Παραµονή µη κοινοτικών σκαφών στα ιταλικά ύδατα E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat και
Karla Peijs

Η αναγνώριση των διπλωµάτων στον τοµέα της
ναυσιπλοΐας

E-2069/01

Joachim Wuermeling Προώθηση της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης -
Προκήρυξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 122 της 25
Απριλίου 2001

P-2070/01

Raina Echerer Χρηµατοοικονοµική ενίσχυση του περιβαλλοντικού
προγράµµατος Life

E-2071/01

Herbert Bösch Θεσµοθέτηση ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την δίωξη
των ακροδεξιών δραστηριοτήτων

E-2072/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Έργα εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού του δικτύου
ύδρευσης στην Αττική

E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Ασφάλεια του ευρωπαίου πολίτη και προστασία
περιβάλλοντος

E-2074/01

Bart Staes Τροποποίηση του άρθρου 296, εδάφιο 1, σηµείο β)
της Συνθήκης ΕΕ

E-2075/01

Bart Staes Τροποποιηµένη άποψη της Βελγικής Οµοσπονδίας
σχετικά µε εθνικο-οικονοµικές αποζηµιώσεις

E-2076/01

Paulo Casaca Kριτήριο - λιστερίαση "0" E-2077/01

Pat Gallagher Θάνατοι δελφινιών που πιάνονται  κατά λάθος στα
δίχτυα αλιευτικών σκαφών

P-2078/01

Sebastiano Musumeci Ναυάγιο στα Στενά της Σικελίας: παράδοση των
σορών

P-2079/01

Bernd Lange Εκποµπές στο θάλαµο των φορτηγών αυτοκινήτων P-2080/01

Avril Doyle Καθυστέρηση του προγράµµατος Leader + P-2081/01

Simon Murphy και άλλοι Σχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνου -
Βιοµηχανία Ψευδαργύρου

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Ανθρωπιστική βοήθεια στην ΠΓ∆Μ και το
Κοσσυφοπέδιο

E-2083/01

María Sornosa Martínez Σταθµός επεξεργασίας Στερεών Αστικών
Απορριµµάτων (RSU) της Φερβάσα εν Καρτ ντε
Ποµπλέτ και Αλντάϊα (Βαλένθια, Ισπανία)

E-2084/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Σκάνδαλα στην διαχείριση του κτηµατολογίου στην
Ελλάδα

P-2085/01

Pat Gallagher Απλοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων της ΚΓΠ P-2086/01

Chris Davies Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
κατεχόµενη Κύπρο

P-2087/01

Bart Staes Κανονισµός σχετικά µε την απόσυρση από την
παραγωγή ευρωπαϊκών γεωργικών γαιών

P-2088/01

Marco Pannella Ελευθερία του Τύπου στο Λάος και χρηµατοδότηση
του περιοδικού Le Rénovateur

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Έκτο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ στον τοµέα της
έρευνας

E-2090/01

Paul Rübig Απαγόρευση νυχτερινής εργασίας για νέους - έναρξη
εργασίας στις 4 π.µ. για τους µαθητευόµενους
αρτοποιούς

E-2091/01

Paul Rübig Συµµόρφωση µε την οδηγία περί αρχιτεκτονικής -
αναγνώριση της ανώτερης εκπαίδευσης

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Χρησιµοποίηση κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων
(ΕΤΠΑ) ύψους 500 εκατοµµυρίων γερµανικών
µάρκων για τη κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Α
17 στη Σαξονία (Γερµανία)

E-2093/01

Patricia McKenna Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων της
ΕΕ

E-2094/01

Pat Gallagher Χρηµατοδοτικοί πόροι του ΕΓΤΠΕ προς το
Connaught, Ulster

E-2095/01

Pat Gallagher Μακροπρόθεσµα σχέδια διαχείρισης για σηµαντικά
κοινοτικά αποθέµατα ιχθύων

E-2096/01

Pat Gallagher Υποστήριξη της κατάρτισης στο Connaught, Ulster
από το ΕΚΤ

E-2097/01

Pat Gallagher Σπουδαστές του προγράµµατος Erasmus στο
Connaught, Ulster

E-2098/01

Erik Meijer Κλωνοποίηση ζώων εκµετάλλευσης για εµπορική
χρήση και ανεπαρκής νοµοθεσία για την καλή
διαβίωση των ζώων

E-2099/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Προστασία της βιοποικιλότητας αποτρέποντας και
περιορίζοντας τις αλλαγές του κλίµατος

E-2100/01

Erik Meijer Εµπόριο παπαγάλων και άλλων εξωτικών πτηνών και
απαγόρευση της εισαγωγής ειδών που παρατίθενται
στη Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο των
Απειλούµενων µε Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας
και Χλωρίδας (CΙΤΕS)

E-2101/01

Bart Staes Επιδοτήσεις για τους ευρωπαίους παραγωγούς
πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα

E-2102/01

Bart Staes ∆ηµοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής εµπορικής
πολιτικής

E-2103/01

Ilda Figueiredo και
Arlindo Cunha

∆ιαρθρωτικά µέτρα για την αλιεία και φόρος
συλλογικών εισοδηµάτων (IRC) στην Πορτογαλία

E-2104/01

Paulo Casaca Συµφωνία αεροπορικών εταιριών για τον περιορισµό
των δικαιωµάτων των ταξιδιωτών

E-2105/01

Paulo Casaca Εκκαθάριση λογαριασµών και νόθευση του γάλακτος
σε σκόνη

E-2106/01

Paulo Casaca Νοθεία στον γαλακτοκοµικό τοµέα E-2107/01

Jeffrey Titford Νέο καθεστώς εισαγωγής µπανάνας P-2108/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Αποκλίσεις τιµών στην ΕΕ P-2109/01

Olivier Dupuis Γεωργία/Τσετσενία: υποθέσεις Russo και Robrillard P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Συνεργασία για την ανάπτυξη της αλιείας P-2111/01

Gordon Adam Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πυρηνικού
σταθµού του Temelin

P-2112/01

Gordon Adam Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
πυρηνικού εργοστασίου Temelin

E-2113/01

Chris Davies To δικαίωµα του γνωρίζειν και τα χηµικά συστατικά E-2114/01

Chris Davies Το µέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής E-2115/01

Chris Davies Γενετικά τροποποιηµένος αραβόσιτος Aventis Τ25 E-2116/01

Chris Davies Αγριοκάµβη E-2117/01

Χρήστος Φώλιας Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών Ι (Uccle): αµίαντος P-2118/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Fernando Fernández Martín Καταβολή αντισταθµιστικής ενίσχυσης στους
παραγωγούς µπανάνας Καναρίων

P-2119/01

Hans Modrow Έκδοση του Μιλόσεβιτς στο ∆ικαστήριο της Χάγης P-2120/01

Johannes Voggenhuber Επίδραση συγκεκριµένων µέτρων δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας όσον
αφορά στις δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις
του τοµέα γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε το

E-2121/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής
αεροπορίας

E-2122/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας στο δίκαιο
των κρατών µελών

E-2123/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Μεταφορά της νοµοθεσίας για τις µεταφορές E-2124/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Συγκεντρώσεις ραδονίου στην Ελλάδα E-2125/01

Cristiana Muscardini Εκµετάλλευση παιδιών στη Ρουµανία E-2126/01

Cristiana Muscardini Εκτίµηση του κινδύνου για τον υδράργυρο E-2127/01

Cristiana Muscardini Κίνδυνοι για την υγεία από την κατανάλωση
αλογίσιου κρέατος

E-2128/01

Cristiana Muscardini Νοµοθεσία κατά της οικιακής και σεξουαλικής βίας
έναντι των γυναικών και των ανηλίκων στις χώρες
προς ένταξη

E-2129/01

Bart Staes Η τήρηση της οδηγίας 91/32/ΕΟΚ σχετικά µε τις
βρεφικές τροφές

E-2130/01

Bart Staes Η διατήρηση των απειλουµένων µε εξαφάνιση ειδών
ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2131/01

Renate Sommer Προστασία των δασότοπων στην Ευρώπη E-2132/01

Eryl McNally Η ποιότητα του αέρα στα αεροσκάφη E-2133/01

Eryl McNally Μεθάνιο ανθρακωρυχείων E-2134/01

Christopher Heaton-Harris ∆ιευθετήσεις της Επιτροπής στον ταξιδιωτικό τοµέα E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Εισαγωγές κονσερβών σαρδελών στην ΕΕ από τη
Βενεζουέλα και το Περού

E-2136/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Αφρικανοί µετανάστες που φθάνουν στη νότια ακτή
της Ισπανίας

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Γενικό Ταµείο κατά του Aids E-2138/01

Camilo Nogueira Román Σφαγές αµάχων στην Τσετσενία E-2139/01

Camilo Nogueira Román Καταπολέµηση των ασθενειών που πλήττουν τον
Τρίτο Κόσµο

E-2140/01

Camilo Nogueira Román Η πολιτική της Ένωσης για την ισότητα ευκαιριών
στην απασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία E-2142/01

Minerva Malliori Καθυστερήσεις στην έγκριση φαρµάκων από τον
ΕΜΕΑ

P-2143/01

Jo Leinen Οδηγία για τα ορφανά φάρµακα - άδεια κυκλοφορίας
για την θεραπεία της ασθένειας Fabry

E-2144/01

Jeffrey Titford Επιδότηση δηµόσιας βιβλιοθήκης E-2145/01

María Izquierdo Rojo Αξιολόγηση του προγράµµατος URBAN στο el
Albayzin

P-2146/01

Claude Moraes Ισότητα µεταχείρισης για συνταξιούχους στην ΕΕ P-2147/01

W.G. van Velzen Υλοποίηση του σχεδίου δράσης "Τρίτη Γενιά της
κινητής τηλεφωνίας"

P-2148/01

Freddy Blak Γραφειοκρατική σπατάλη χρόνου στην Επιτροπή E-2149/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κρούσµα BSE στην Ελλάδα E-2150/01

Σταύρος Ξαρχάκος Απειλές της Τουρκίας E-2151/01

Σταύρος Ξαρχάκος Απειλές της Τουρκίας E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco και María Sornosa
Martínez

Η µονάδα αεριοποίησης πλαστικών Poligás στην
περιοχή Ribesalbes (Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Περιφερειακές Οργανώσεις αλιείας E-2154/01

Mario Borghezio Γερµανική αποζηµίωση για τους πρώην ιταλούς
στρατιωτικούς κρατούµενους σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης

E-2155/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes Επαναπροσανατολισµός των ευρωπαϊκών
επιδοτήσεων πετρελαίου για βιώσιµες πηγές
ενέργειας

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten και Albert
Maat

Καθυστέρηση κατά την έγκριση νέων δοκιµών ΣΕΒ E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Θέση της Επιτροπής ως προς τα εµπόδια που
δηµιουργούν ορισµένα κράτη µέλη στο θέµα της
ελευθέρωσης των αγορών

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Μέτρα για την πρόληψη καταχρήσεων κατά την
εισαγωγή του ευρώ

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Αύξηση της παραγωγικότητας των ισπανικών
ελαιώνων

E-2160/01

Jorge Hernández Mollar Η Ευρώπη αδιαφορεί για τους παραγωγούς ξηρών
καρπών

E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Τουριστικοί διαµεθοριακοί οδηγοί E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Πεζόδροµοι και µαζικά µέσα µεταφοράς για την
καταπολέµηση του θορύβου στις πόλεις

E-2163/01

Colette Flesch Βρυξέλλες: µια πρωτεύουσα για την Ευρώπη; E-2164/01

Elisabeth Schroedter Σύγκρουση σχεδιασµών µεταξύ της ενίσχυσης
παραµεθορίων περιοχών και της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας για την προστασία της φύσης στη θέση
Hohenwutzen-Süd - Güstebieser Loose
(Βρανδεµβούργο)

E-2165/01

Glenys Kinnock Ποινική δίωξη κατά της διαφθοράς σε επιχειρήσεις E-2166/01

María Sornosa Martínez Αξιοποίηση πλαστικών στο εργοστάσιο Poligás
(Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Ανάθεση συµβάσεως για υπηρεσίες µεταφοράς
ασθενών στην περιφέρεια Norrland

E-2168/01

Jonas Sjöstedt Έργο του Interreg και ελεύθερος ανταγωνισµός E-2169/01

Jonas Sjöstedt Απαγόρευση των Αυγών Kinder E-2170/01

Jonas Sjöstedt Πολιτική παροχής βοηθείας σε σχέση προς την
αγροτική πολιτική

E-2171/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jonas Sjöstedt Σχέδια περί λειτουργίας ειδικών αστυνοµικών
δυνάµεων προς αντιµετώπιση ταραχών για ολόκληρη
την Ένωση

E-2172/01

Helena Torres Marques Εσωτερική αγορά και σύστηµα πληρωµών µε
πιστωτική κάρτα εντός της ζώνης ευρώ

P-2173/01

Markus Ferber Χρηµατοδοτική βοήθεια σε Παλαιστινίους E-2174/01

Avril Doyle ∆ιένεξη ΗΠΑ- ΕΕ για τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας

E-2175/01

Avril Doyle Σύµβαση της ΕΕ για την ανθρώπινη υγεία και τη
βιοϊατρική

E-2176/01

Cristiana Muscardini Αύξηση των κρουσµάτων µηνιγγίτιδας στην Ιταλία E-2177/01

Mario Borghezio Παραβίαση των δικαιωµάτων µιας ευρωπαίας
πολίτιδος στην Αλγερία

P-2178/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιακρίσεις σε βάρος των δικύκλων στην Ελλάδα E-2179/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τροχαία ατυχήµατα και δίκυκλα E-2180/01

Σταύρος Ξαρχάκος Αυθαίρετες αποφάσεις της ελληνικής διοίκησης E-2181/01

Glenys Kinnock Προσωπικό των αντιπροσωπειών E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Καταναγκαστική εργασία και η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας

E-2183/01

Isidoro Sánchez García ∆ιακρίσεις δια λόγους ηλικίας κατά τις προκηρύξεις
διαγωνισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-2184/01

Pere Esteve Η δράση "γαλάζια σηµαία" της ΕΕ E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado ∆ιαφορετική µεταχείριση της ισπανικής γλώσσας
στο Ευρωπαϊκό Σχολείο

E-2186/01

Bernard Poignant Λογοκρισία στις βιβλιοθήκες E-2187/01

Sérgio Marques ∆ηµοσιονοµική εκτέλεση του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης για την Πορτογαλία

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Πορτογαλικό τµήµα της σύνδεσης της Γαλικίας µε
την Πορτογαλία µέσω σιδηροδροµικής γραµµής
µεγάλης ταχύτητας

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο E-2190/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Αρχή της σχετικής σταθερότητας στην αλιεία στα
κοινοτικά ύδατα

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Κατάσταση των Πολυετών Προγραµµάτων
Προσανατολισµού της αλιείας

E-2192/01

Camilo Nogueira Román ∆ηµιουργία στο Ισπανικό κράτος κρατικής
επιχείρησης που θα αγοράζει όπλα τα οποία θα
ενοικιάζονται στην κεντρική κυβέρνηση,
αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό την καταχώρηση
στον προϋπολογισµό αυτής της επενδυτικής δαπάνης

E-2193/01

Concepció Ferrer Οι ζηµίες που προκλήθηκαν στον τοµέα των
κρεάτων λόγω της ΣΕΒ.

P-2194/01

Giorgio Celli Μεγάλη Ταχύτητα στους σιδηροδρόµους P-2195/01

Luciano Caveri ΣΕΒ (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια Βοοειδών) P-2196/01

Mark Watts Mεταφορά των ζώων στην Ιταλία E-2197/01

Struan Stevenson Mεταφορά και σφαγή  ζώων στην Ελλάδα E-2198/01

Chris Davies Προδιαγραφές  σχετικά µε το έδαφος και βιολογικά
απόβλητα

E-2199/01

Chris Davies Άσθµα και πρόσθετα τροφίµων E-2200/01

María Ayuso González Kοινοτική πρωτοβουλία ανάπτυξης της υπαίθρου
Leader +

E-2201/01

María Ayuso González Kοινοτική πρωτοβουλία ανάπτυξης της υπαίθρου
Leader +

E-2202/01

María Ayuso González Kοινοτική πρωτοβουλία ανάπτυξης της υπαίθρου
Leader +

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos ∆ιεθνείς συµφωνίες για τον τόνο E-2204/01

Adriana Poli Bortone Εκλογές στην Αλβανία χωρίς παρατηρητές του ΕΚ E-2205/01

Bart Staes Εισαγωγικοί δασµοί για προϊόντα προερχόµενα από
το Ουζµπεκιστάν

E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Παράνοµη ενίσχυση στην επιχείρηση Pollmeier
Massivholz GmbH

P-2207/01

Carlos Coelho ∆υσµενής διάκριση P-2208/01
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Gabriele Stauner Προσπάθειες της Επιτροπής για επίλυση της
υπόθεσης PerryLux

E-2209/01

Gabriele Stauner Κίνδυνος µετάδοσης σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας
των βοοειδών (ΣΕΒ) από νοθευµένο βούτυρο

E-2210/01

Hiltrud Breyer Καταγγελία του κ. Manfred Jost, καταγγελία αριθ.
00/51228, SG (2000) Α/14901 κατά της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας σχετικά
µε τη βιοµηχανία εξόρυξης λιθάνθρακα στο ορυχείο
Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Επικίνδυνες ουσίες στα ύδατα κολυµβήσεως E-2212/01

Brian Simpson Αλλαγές ως προς τις κατηγορίες αδειών στην Τρίτη
Οδηγία της ΕΚ για τις Άδειες Οδήγησης

E-2213/01

Brian Simpson Αυτοκινητοβιοµηχανίες αποκρύπτουν τεχνικές
πληροφορίες από ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής
αυτοκινήτων

E-2214/01

María Sornosa Martínez Οµογενοποίηση των φώτων συναγερµού E-2215/01

Adriana Poli Bortone ∆υνατότητα επιλογής του καταναλωτή E-2216/01

Luciana Sbarbati και Paolo
Costa

Προστασία των ακτών E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Αυξανόµενος αριθµός αδέσποτων σκύλων σε πόλεις
της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης

E-2218/01

Ilda Figueiredo Η µετάβαση στο Ευρώ και το παραδοσιακό εµπόριο E-2219/01

Mogens Camre Απαγόρευση καταβολής των εξόδων για τη διάρκεια
των µετακινήσεων ενός δικηγόρου

E-2220/01

Ingo Friedrich Γεωργικά θέµατα στο διεθνή τοµέα E-2221/01

Iωάννης Μαρίνος Περικοπή κονδυλίων για την πυρηνική σύντηξη E-2222/01

Brice Hortefeux Τραπεζικές προµήθειες E-2223/01

W.G. van Velzen Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την
Ολλανδία στην αµερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών
υπολογιστών SCI Systems

E-2224/01

Σταύρος Ξαρχάκος Πρόγραµµα Πλαίσιο για τη δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

P-2225/01

Roger Helmer Το άρθρο 7 της οδηγίας περί καπνού P-2226/01
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Herman Schmid Οικονοµικοί πόροι των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

P-2227/01

Patricia McKenna Νοµικές Μονάδες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στην ΕΕ

P-2228/01

José Ribeiro e Castro Το καθεστώς του Χονγκ-Κονγκ P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué ∆ηµόσια Υγεία και προστασία των καταναλωτών P-2230/01

Hans Kronberger Ελευθέρωση  των ωραρίων λειτουργίας των
καταστηµάτων

P-2231/01

Torben Lund Χηµικές ουσίες για τη µείωση του µεγέθους του
σταχυού των σιτηρών

E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
όσον αφορά τη διάθεση χρησιµοποιηµένων
αντιψυκτικών και υγρών φρένων

E-2233/01

Daniela Raschhofer Εξαγωγή ζωικών αλεύρων/εισαγωγή βοείου κρέατος E-2234/01

Glenys Kinnock Νοµοθεσία αναφορικά µε την κοινωνική ασφάλιση E-2235/01

Glenys Kinnock Βιρµανία E-2236/01

Caroline Lucas Οι σχέσεις της Ε.Ε µε την Κολοµβία/ πρόγραµµα
βοήθειας Ε.Ε προς ενίσχυση της ειρηνευτικής
διαδικασίας

E-2237/01

Caroline Lucas Οι σχέσεις της Ε.Ε µε την Κολοµβία /πρόγραµµα
βοήθειας Ε.Ε   προς ενίσχυση της ειρηνευτικής
διαδικασίας

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Η κατάσταση στη ∆υτική Σαχάρα E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González και Raimon
Obiols i Germà

∆ιακοπή των διεθνών υιοθεσιών στη Ρουµανία E-2240/01

Samuli Pohjamo και Mikko
Pesälä

Αναγκαιότητα εισαγωγής µέσων αξιολόγησης των
κοινοτικών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

E-2241/01

Mikko Pesälä και Samuli
Pohjamo

∆ιάρκεια και εξέλιξη των προγραµµάτων πολιτικής
της απασχόλησης στα πλαίσια των κοινοτικών
∆ιαρθρωτικών Ταµείων

E-2242/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Armando Cossutta Το έθνος των Απάτσι (Σαν Κάρλος, Αριζόνα (ΗΠΑ) E-2243/01

Alexander de Roo Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου του Νότου Α 73 E-2244/01

Erik Meijer Παράταση των κινδύνων για το περιβάλλον και την
υγεία, στο γαλλικό χωριό Μπουρ-Φιντέλ, λόγω της
επεξεργασίας µολυβδούχων ολλανδικών αποβλήτων

E-2245/01

Erik Meijer Υποεκµετάλλευση των εγκαταστάσεων ελλιµενισµού
λόγω της συνέχισης της απόρριψης στη θάλασσα των
αποβλήτων των πλοίων

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Το καθεστώς του Χονγκ-Κονγκ E-2247/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ανεξέλεγκτες χωµατερές στα νησιά του Αιγαίου P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Ευρωπόλ P-2249/01

Richard Balfe Επιστροφή του οβελίσκου του Αξούµ στην Αιθιοπία P-2250/01

Bartho Pronk Συµπληρωµατικές ερωτήσεις όσον αφορά τον νόµο
περί αποζηµιώσεων

P-2251/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Οικολογικές επιπτώσεις από κατασκευή του
φράγµατος Αποσελέµη στη νήσο Κρήτη

E-2252/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Έρευνα σχολικής αποτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2253/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Υδροηλεκτρικό έργο στον Αλφειό ποταµό E-2254/01

Glyn Ford Εναρµόνιση E-2255/01

Richard Balfe Επιστροφή του Οβελίσκου του Αξούµ στην Αιθιοπία E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Ευρωπαϊκό Φόρουµ Μεταναστών E-2257/01

Mikko Pesälä και Samuli
Pohjamo

Αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τον πληθυσµό
των αρπακτικών ζώων και τις αιτίες θανάτου των
νεαρών ταράνδων

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi ∆ιαφοροποίηση του ενεργειακού τοµέα και ασφάλεια
εφοδιασµού

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Παράλειψη να κληθούν από την Επιτροπή να
γνωµοδοτήσουν τοπικές αρχές ευρισκόµενες στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει
της σύνταξης µιας ανακοινώσεως

E-2260/01
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Piia-Noora Kauppi Εναρµόνιση της φορολόγησης της ενέργειας που
προτείνεται από την Πράσινη Βίβλο για την
ασφάλεια της ενεργειακής επάρκειας

E-2261/01

Bartho Pronk Συµπληρωµατικές ερωτήσεις σχετικά µε την
ολλανδική παροχή Wajong συνεπεία της δικαστικής
απόφασης στην υπόθεση Jauch

E-2262/01

Bartho Pronk Μη σεβασµός της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου από
την Εθνική Υπηρεσία Συντάξεων

E-2263/01

Ilda Figueiredo Μέτρα πρόληψης και προστασία των
χαρακτηρισθέντων φυσικών χώρων της Viana do
Castelo -  Πορτογαλία

E-2264/01

Iωάννης Μαρίνος Μη απορροφώµενα κονδύλια των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων

E-2265/01

Gordon Adam Αφθώδης πυρετός - Εµπορικά προβλήµατα µε τις
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες

E-2266/01

Gordon Adam Αφθώδης πυρετός - Εµπορικά προβλήµατα µε τις
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες

E-2267/01

Gordon Adam Αφθώδης πυρετός - Εµπορικά προβλήµατα µε τις
υποψήφιες προς  ένταξη στην ΕΕ χώρες

E-2268/01

Gordon Adam Αφθώδης πυρετός - Εµπορικά προβλήµατα µε τις
υποψήφιες προς  ένταξη στην ΕΕ χώρες

E-2269/01

Pierre Jonckheer Υπαίθριο ανθρακωρυχείο βορείως της Παλένθια
(Περιοχή Άλτο Καριόν, Ισπανία)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Εµπόριο βρεφών µεταξύ Μολδαβίας και Ιταλίας E-2271/01

Armando Cossutta Κοινή θέση για την Κούβα E-2272/01

Bart Staes Εξωτερική πολιτική σε σχέση µε τη Μακεδονία E-2273/01

Erik Meijer ∆ιαδικασίες επιστροφής κοινοτικών πόρων
αδικαιολογήτως καταβληθέντων στις Κάτω Χώρες

E-2274/01

Erik Meijer Περιορισµός των αιτιών που οδηγούν στην αδιάκριτη
χρήση των κοινοτικών επιδοτήσεων στα
πλουσιότερα κράτη µέλη

E-2275/01
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Erik Meijer Περιορισµός των κινδύνων από τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω του ∆υτικού
Σκάλδη, µεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και του
λιµένα της Αµβέρσας

E-2276/01

Erik Meijer Χρήση τοξικών αερίων στα φορτία σκαφών και
µέτρα για τον περιορισµό τνω κινδύνων

E-2277/01

Herman Schmid Κανόνες σχετικοί µε τα διαβατήρια της ΕΕ E-2278/01

Cecilia Malmström Εξέταση των αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίου από
τις πρεσβείες των κρατών του χώρου Σένγκεν

E-2279/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κρούσµα "τρελής αγελάδας" στην Ελλάδα E-2280/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Συµβάσεις Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στο
Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
Παραγουάη

E-2282/01

Neil MacCormick Σκωτσέζικες ακτοπλοϊκές γραµµές E-2283/01

David Martin Φουα-γκρα - καταναγκαστική παροχή τροφής σε
πάπιες

E-2284/01

David Martin Φουα -γκρα -  καταναγκαστική παροχή τροφής σε
πάπιες

E-2285/01

David Martin Φουά γκρα - εξαναγκαστικός σιτισµός για πάπιες E-2286/01

Alexander de Roo και άλλοι Κοινοτική χρηµατοδότηση για την επέκταση του
φράγµατος της Γιέσα

E-2287/01

Alexander de Roo και άλλοι Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο Ισπανίας: εφαρµογή των
ευρωπαϊκών οδηγιών, ∆ιαρθρωτικά Ταµεία,
αρδευτική πολιτική και κοινοτική χρηµατοδότηση

E-2288/01

Alexander de Roo και άλλοι Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο Ισπανίας: προγράµµατα
διαχείρισης της λεκάνης των ποταµών, ανάλυση
πιέσεων και επιπτώσεων και κοινοτική
χρηµατοδότηση

E-2289/01
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Monica Frassoni Πρόγραµµα LIFE για την επαναφορά άρκτων (Ursus
arctos) στο Parco Adamello-Brenta (Ιταλία)

E-2290/01

Erik Meijer Φθίνουσα υποστήριξη της προσχώρησης στην ΕΕ
στις υποψήφιες χώρες και πιθανές επιπτώσεις των
σχετικών δηµοψηφισµάτων

E-2291/01

Erik Meijer Συνεχιζόµενη οικονοµική καθυστέρηση της
Ανατολικής Ευρώπης λόγω της ιστορικής κατανοµής
των καθηκόντων σε µια κοινή αγορά

E-2292/01

Erik Meijer Καταπολέµηση της αστάθειας στην Ανατολική
Ευρώπη µε την παροχή προστασίας και την έγκαιρη
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για µια ταχεία
ένταξη στην ΕΕ

E-2293/01

Erik Meijer ∆ιιστάµενες ερµηνείες σχετικά µε την επιστροφή του
φόρου προστιθεµένης αξίας

E-2294/01

Christoph Konrad Άνιση στελέχωση της Οµάδας 'πολιτική για τις
επιχειρήσεις'

E-2295/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Εισαγωγή µολυσµένου κρέατος στην Ελλάδα E-2296/01

Aλέξανδρος Αλάβάνος Αναγνώριση της ειδικότητας του Οµοιοπαθητικού
στην Ελλάδα

E-2297/01

Monica Frassoni και Joost
Lagendijk

∆ιορισµός νέου ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ στη Γ∆
Εξωτερικές σχέσεις

E-2298/01

Claude Turmes Αντιντάµπινγκ σε λαµπτήρες φθορισµού µικρού
µεγέθους (CFLs) από την Κίνα

E-2299/01

Lord Inglewood Πρόγραµµα ανάκαµψης από την ασθένεια του
αφθώδους πυρετού

E-2300/01

Lord Inglewood Πρόγραµµα ανάκαµψης από την ασθένεια του
αφθώδους πυρετού

E-2301/01
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Lord Inglewood Πρόγραµµα ανάκαµψης από την ασθένεια του
αφθώδους πυρετού

E-2302/01

Pere Esteve Ευρωπαϊκός Οργανισµός Νήσων E-2303/01

Jan Mulder ∆ανικά µέτρα για την από το 2003 απαγόρευση
εισαγωγών οπωροκηπευτικών που περιέχουν
κατάλοιπα  προϊόντων φυτοπροστασίας, η χρήση των
οποίων απαγορεύεται στη ∆ανία

E-2304/01

Erik Meijer Τέλος στην αστυνοµική βία, τον εκφοβισµό και το
εθνικό µίσος στις υποψήφιες χώρες πριν από την
προσχώρησή τους στην ΕΕ

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel Το πρότυπο IEEE 802.11α για ασύρµατα δίκτυα E-2306/01

Astrid Thors Το άρθρο 75 της Συµφωνίας του Σέγκεν σχετικά µε
τη µεταφορά φαρµάκων

E-2307/01

Christopher Huhne Επιπτώσεις επί της υγείας από τα θειώδη άλατα στο
κρασί

P-2308/01

Massimo Carraro ∆εύτερο Φόρουµ της Βιοµηχανίας που βασίζεται στα
∆άση

P-2309/01

Christopher Huhne Εθνικά µέτρα για τη σήµανση του κρασιού E-2310/01

Michael Cashman και Paulo
Casaca

∆ιακρίσεις µε την κάλυψη του νόµου κατά των
αλλοδαπών

E-2311/01

Pere Esteve Νησιωτικές περιφέρειες όχι ιδιαίτερα
αποµεµακρυσµένες

E-2312/01

Dominique Vlasto Ενισχύσεις προς τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) του τουριστικού τοµέα

E-2313/01

Dominique Vlasto Σύνοδος των ευρωπαίων υπουργών τουρισµού στην
Λιλ

E-2314/01

Erik Meijer και Bart Staes ∆ιευκολύνσεις που παρέχονται στους υπαλλήλους, οι
οποίοι επιθυµούν να αναφέρουν εγγράφως
ανωµαλίες που περιέρχονται εις γνώση τους, µε
σκοπό να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να
τις επανορθώσει

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Προσαρµογή του νόµου περί τηλεπικοινωνιών στην
Ολλανδία

E-2316/01
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Maria Carrilho Πράσινο Ακρωτήριο E-2317/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Σωµατεµπορία και διακίνηση ανθρώπων στην Ε.Ε., η
περίπτωση της Ελλάδας

P-2318/01

Torben Lund Επιβολή δασµού στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες που
εισάγονται από την Κίνα

E-2319/01

Torben Lund Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί E-2320/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Σωµατεµπορία και διακίνηση ανθρώπων στην Ε.Ε., η
περίπτωση της Ελλάδας

E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Οδηγία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα E-2322/01

Michael Cashman Θεωρήσεις διαβατηρίων για µη κοινοτικούς
υπηκόους

E-2323/01

Glyn Ford Ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18 ετών και άλλες
βιοµηχανίες

E-2324/01

Pat Gallagher Εµπόδια στη δηµοσίευση αποτελεσµάτων ερευνών
µε σηµαντικές επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία και
στους καταναλωτές

E-2325/01

Pat Gallagher Αµοιβαία αναγνώριση των συστηµάτων δωρεάν
µετακινήσεων για ηλικιωµένους

E-2326/01

Nuala Ahern Τα πειράµατα επί ζώων και το 6ο Πρόγραµµα -
Πλαίσιο

E-2327/01

Nuala Ahern Έλεγχος της ραδιενεργού ρύπανσης στην
Σκανδιναυία και τη Βόρεια Ρωσία

E-2328/01

Nuala Ahern Πρόσληψη επιθεωρητών της Ευρατόµ E-2329/01

Concepció Ferrer Επιχειρηµατική και πολιτιστική προσέγγιση της ΕΕ
και της Κίνας

E-2330/01

Concepció Ferrer Γλωσσικές προϋποθέσεις που συνιστούν εφαρµογή
διακρίσεων

E-2331/01

Concepció Ferrer Νέος γύρος συνοµιλιών του ΠΟΕ στο Κατάρ (9 έως
13 Νοεµβρίου)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Εφαρµογή του "µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης" και
αποψίλωση των δασών της περιοχής της Αµαζονίας

E-2333/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Aντώνιος Τρακατέλλης Κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως των
υπαλλήλων των ΕΚ: παραβίαση της ισότητας και
ελεύθερης εγκατάστασης και καταστρατήγησης των
συνταξιοδοτικών διατάξεων περί εγκαταστάσεως

P-2334/01

Gerard Collins ∆ιάλυση της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την
Εκπαίδευση των Ιατρών (ΑCΜΤ)

P-2335/01

Esko Seppänen Χορήγηση δανείου από την ΕΤΕ στην Τουρκία P-2336/01

Maurizio Turco Εσωτερική αναδιάρθρωση της OLAF P-2337/01

Graham Watson Περιορισµοί της ελευθερίας της θρησκείας E-2338/01

Pat Gallagher Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις
µειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες

E-2339/01

Pat Gallagher Μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες - ένταξη σε
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2340/01

Pat Gallagher Μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες- κατάρτιση
πολυετών προγραµµάτων

E-2341/01

Pat Gallagher Μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες   -
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες

E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία P-2343/01

Françoise Grossetête Συγκέντρωση νιτρικού άλατος στα πόσιµα ύδατα P-2344/01

Graham Watson Σεϋχέλλες E-2345/01

Graham Watson Σεϋχέλλες E-2346/01

Jules Maaten Καµπότζη E-2347/01

Avril Doyle Έκθεση αξιολόγησης του κινδύνου E-2348/01

Robert Evans Ετήσια έκθεση του Γραφείου Τροφίµων και
Κτηνιατρικών Θεµάτων

E-2349/01

Christopher Heaton-Harris ΚΚΕρ στην Ίσπρα E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Εφαρµογή του µηχανισµού τεχνικής και
χρηµατοδοτικής συνδροµής των παραγωγών
µπανάνας ΑΚΕ

E-2351/01
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Carlos Carnero González Τα γεγονότα στη Γένοβα σε σχέση µε τη Σύνοδο της
Οµάδας των Οκτώ

P-2352/01

Concepció Ferrer Είσοδος της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου (ΠΟΕ)

E-2353/01

Concepció Ferrer ∆ιαπραγµατεύσεις ΕΕ-MERCOSUR E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Σχέσεις ΕΕ-Βασιλείου του Μαρόκου E-2355/01

Fernando Fernández Martín Ενοικίαση αυτοκινήτων E-2356/01

Fernando Fernández Martín Μέτρα προστασίας στο πλαίσιο του καθεστώτος
χρονοµεριστικής µίσθωσης

E-2357/01

Fernando Fernández Martín ∆ιακρατικό πρόβληµα σχετικά µε το καθεστώς της
χρονοµεριστικής µίσθωσης

E-2358/01

Cristiana Muscardini Κοινοπραξία Polieco και ανακύκλωση
απορριµµάτων αγαθών από πολυαιθυλένιο

E-2359/01

Cristiana Muscardini Ανώµαλη  κατάσταση ως προς τη διάρκεια των
συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας
ευρεσιτεχνίας για τα ιταλικά φάρµακα

E-2360/01

Cristiana Muscardini Αύξηση της χρέωσης Bancomat στην Ιταλία και
ευρώ

E-2361/01

Amalia Sartori και άλλοι Ανακύκλωση απορριµµάτων αγαθών από
πολυαιθυλένιο

E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων από κράτη µέλη
της ΕΕ στη Ρωσία

E-2363/01

Marco Cappato G8 Γένοβας και τράπεζες δεδοµένων της ΕΕ P-2364/01

Gabriele Stauner Αναθεώρηση της συµφωνίας πλαισίου P-2365/01

Glyn Ford Λογαριασµοί κοινής ωφέλειας για χρήστες χαµηλού
εισοδήµατος

E-2366/01

Mark Watts Μεταφορά ζώων E-2367/01

Monica Frassoni Σιδηροδροµικό δίκτυο τραίνων υψηλής ταχύτητας
στην Τοσκάνη και τόποι κοινοτικής σηµασίας

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Συµµόρφωση προς τα Πολυετή Προγράµµατα
Προσανατολισµού (ΡΟΡ)

E-2369/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Κατανοµή κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης
(Ε&Α)

E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Προϋπολογισµός ΕΕ για αλιευτική συνεργασία E-2371/01

Olivier Dupuis Έκτακτη επιχείρηση υποδοχής τσετσένιων
προσφύγων που ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες
τόσο στην Τσετσενία όσο και στην Ιγκουτσία

E-2372/01

Olivier Dupuis Έκτακτη επιχείρηση υποδοχής τσετσένιων
προσφύγων που ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες
τόσο στην Τσετσενία όσο και στην Ιγκουτσία

E-2373/01

Olivier Dupuis Κίνα E-2374/01

Olivier Dupuis Η κατάσταση στη Βόρειο Κορέα E-2375/01

Ria Oomen-Ruijten Μεθοριακοί εργαζόµενοι οι οποίοι δεν γίνονται
αποδεκτοί από τα ιδιωτικά ιδρύµατα υγειονοµικής
ασφάλισης των Κάτω Χωρών

E-2376/01

Hugues Martin Χρονικές προθεσµίες για την εξόφληση του ΦΠΑ
στα κράτη µέλη

P-2377/01

Elspeth Attwooll Καθαρισµός των ιχθυϊκών προϊόντων E-2378/01

Lucio Manisco Γεγονότα της Γένοβας, 19-23 Ιουλίου και µετέπειτα
του 2001: παραβιάσεις εκ µέρους της κυβέρνησης
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας του άρθρου 6,
παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2379/01

Jan Mulder Άδειες  χρήσης κτηνιατρικών φαρµάκων E-2380/01
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0329/01)  3 και 4 Iουλίου 2001

25 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Nelly MAES Η δήλωση του Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE ∆ήλωση του Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS ∆ήλωση του Laeken H-0520/01

Bart STAES ∆ήλωση του Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK ∆ήλωση του Laeken H-0524/01

Jillian EVANS ∆ήλωση του Laeken H-0525/01

Eurig WYN ∆ήλωση του Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

∆ήλωση του Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

∆ήλωση αριθ. 54 της Συνθήκης του Άµστερνταµ για
την επικουρικότητα

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Αναγνώριση των πολιτικών και νοµοθετικών
αρµοδιοτήτων των συνταγµατικών εθνικοτήτων και
περιφερειών

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συµβουλίου H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Μεταχείριση επί ίσοις όροις όσον αφορά την ενταξιακή
ενίσχυση προς την Τουρκία

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

Βελγική Προεδρία και γυναίκες του Αφγανιστάν H-0553/01

Brian CROWLEY Συµµετοχή των αρµόδιων αρχών στις συζητήσεις για τη
λήψη ρυθµιστικών αποφάσεων για την ιατρική

H-0555/01
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Glenys KINNOCK ∆ηµιουργία παραγωγικού δυναµικού στις χώρες ΑΚΕ H-0541/01

John McCARTIN Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου αιχµάλωτοι στη Σερβία H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Ικανότητα Αστυνόµευσης H-0546/01

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

κ. LAMY

Ulla SANDBÆK Η δυνατότητα πρόσβασης των απόρων στα φάρµακα H-0540/01

John PURVIS ΠΟΕ και πειράµατα καλλυντικών επί ζώων H-0571/01

κ. SOLBES MIRA

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ελληνικό πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης H-0565/01

Bernd POSSELT Το ευρώ στην πρώην Γιουγκοσλαβία H-0578/01

κ. MONTI

Per STENMARCK Ανταγωνισµός H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Κίνηση νοµικής διαδικασίας για χορήγηση κρατικής
ενίσχυσης στο θεµατικό πάρκο "Tierra Mitica" στο
Benidorm (Ισπανία)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει περιορισµό των
κρατικών επιχορηγήσεων στην παραγωγή ταινιών στις
µικρές χώρες;

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Από κοινού εκµετάλλευση των δικτύων κινητής
τηλεφωνίας τρίτης γενιάς µε ανταγωνιστές

H-0557/01
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 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 26 14 12 13 0 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Επιτροπή 51 11 39 7 1 0 0 NIELSON
PATTEN
LAMY
SOLBES MIRA
MONTI

Σύνολο 77 25 51 20 1 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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 93

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 63

                                                
1 Κατάσταση στις  05.07.2001
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Αριθ. Αριθ.
ΡΕ

Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

08/2001 305.003 Cristiana MUSCARDINI, Mauro
NOBILIA, Francesco TURCHI,
Sergio BERLATO και Sebastiano
MUSUMECI

Οι ενισχύσεις της ΄Ενωσης προς τις άπορες
γυναίκες για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της
εγκυµοσύνης τους

25.06.2001 25.09.2001 15

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN, Lousewies
van der LAAN και Helle
THORNING-SCHMIDT

΄Ενα καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

02.07.2001 02.10.2001 14
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ
Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (΄Αρθρο 52/4 του Κανονισµού)

Επιτροπή Συντάκτης Θέµα Προθεσµία
κατάθεσης
τροπολογιών

Συνεδρία-ση
για τη λήψη
απόφασης

ENVI CORBEY
Dorette

Θέση σε εφαρµογή της οδηγίας για
τη συσκευασία

17.09.2001 09-11.10.2001
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

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

AGRI (Γ) 10.07.01 C5-0087/01

Οµάδα
VERTS/ALE

Ασφάλεια των τροφίµων:
προσχώρηση της Κοινότητας στην
Επιτροπή Κώδικα Τροφίµων

AGRI (Γ) 10.07.01 C5-0310/01

Οµάδα
PSE

Ειδικός φόρος κατανάλωσης :
µειωµένος συντελεστής για το
"παραδοσιακό" ρούµι που παράγεται
σε υπερπόντια γαλλικά διαµερί

AGRI (Γ) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Αµπελοοινικός τοµέας: κοινή
οργάνωση της αγοράς (τροπ. καν.
1493/99/ΕΚ)

AGRI (O) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0330/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0331/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0332/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0333/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ερευνας : ειδικά προγράµµατα 2002-
2006

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0334/01



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ54

∆ελτίο 03.09.2001 - EL - PE 304.998

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

TURCHI
(UEN)

GALILEO, πρόγραµµα πλοήγησης
µε δορυφόρο: στάδιο ανάπτυξης,
σύσταση επιχείρησης

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0329/01

Οµάδα
PPE-DE

Περιβάλλον: προαγωγή των ΜΚΟ
που αναπτύσσουν πρωτίστως
δραστηριότητες στον τοµέα της
περιβαλλοντικής προστασίας

BUDG (Γ) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

∆άνεια ΕΤΕ που αφορούν το τµήµα
της λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας
που ανήκει στη Ρωσία: κοινοτική
εγγύηση για περιβαλλον

BUDG (O) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

ΕΚ/Τουρκία: προενταξιακή
οικονοµική βοήθεια

CONT (Γ) 10.07.01 C5-0219/01

THEATO
(PPE-DE)

Ποινική προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας

CONT (O) 10.07.01 C5-0225/01

Οµάδα
PSE

ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων, έλεγχος
των δαπανών: προγράµµατα δράσης
των κρατών µελών (τροπ. καν.
703/97/ΕΚ)

CONT (O) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Κοινή αλιευτική πολιτική:
προστασία των αλιευµάτων, του
περιβάλλοντος και των
καταναλωτών

DEVE (Γ) 10.07.01 C5-0261/01

Οµάδα
PPE-DE

∆ιαφάνεια και δηµοκρατία στο
διεθνές εµπόριο

DEVE (Γ) 10.07.01

Οµάδα
PSE

Ευρώ: προστασία από την
παραχάραξη, πρόγραµµα δράσης
PERICLES

ECON (Γ) 27.08.01 C5-0303/01

Οµάδα
PSE

Ευρώ: προστασία από την
παραχάραξη, πρόγραµµα δράσης
PERICLES

ECON (Γ) 27.08.01 C5-0304/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KAUPPI
(PPE-DE)

Φόρος προστιθεµένης αξίας - ΦΠΑ -
(αντικαθ. κανον. 218/92/ΕΟΚ),
Αµεσοι και έµµεσοι φόροι (τροπ.
οδηγ. 77/799/ΕΟΚ)

ECON (O) 10.07.01 C5-0269/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Φόρος προστιθεµένης αξίας - ΦΠΑ -
(αντικαθ. κανον. 218/92/ΕΟΚ),
Αµεσοι και έµµεσοι φόροι (τροπ.
οδηγ. 77/799/ΕΟΚ)

ECON (O) 10.07.01 C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

΄Ατοµα µε ειδικές ανάγκες:
ευρωπαϊκό έτος το 2003

EMPL (O) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Εργατικό δυναµικό στην Κοινότητα:
δειγµατοληπτική έρευνα (τροπ. καν.
577/98/ΕΚ)

EMPL (O) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Ασφάλεια των τροφίµων:
προσχώρηση της Κοινότητας στην
Επιτροπή Κώδικα Τροφίµων

ENVI (O) 11.07.01 C5-0310/01

Οµάδα
PPE-DE

΄Εκθεση για τις ίσες ευκαιρίες
γυναικών και ανδρών στην ΄Ενωση

FEMM (O) 12.07.01 C5-0344/01

ROVSING
(PPE-DE)

Επιχειρησιακός προϋπολογισµός της
ΕΚΑΧ για το 2002

ITRE (Γ) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Σχέσεις της ΕΕ µε το Ιράν ITRE (Γ) 11.07.01 C5-0338/01

Οµάδα
PPE-DE

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

ITRE (Γ) 11.07.01 C5-0255/01

Οµάδα
VERTS/ALE

Περιβάλλον και ανάπτυξη :
παραγωγή, εµπορία και κατανάλωση
πιο οικολογικών προϊόντων

ITRE (Γ) 11.07.01 C5-0259/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Ηλεκτρονικό εµπόριο και
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Χρηµαταγορές: πράξεις
χειραγώγησης και καταχρηστικές
πρακτικές στην αγορά (κατ. οδ.
89/592/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Κοινωνική ασφάλιση των βοηθών
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (τροπ. καν.
1408/71/ΕΟΚ και 574/72/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0279/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Κεφαλαιαγορά: ενηµερωτικό δελτίο
προς δηµοσίευση για τις κινητές
αξίες (αναθ. οδ. 80/390/ΕΟΚ,
89/298/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αλιεία: διαρθρωτικές δράσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/99/ΕΚ) και αναδιάρθρωση για
την περίοδο 1997-2002(τροποποίηση

JURI (Γ) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Προϊόντα καπνού: διαφήµιση και
χορηγία (αντ. οδ. 98/43/ΕΚ)

JURI (O) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELERSU
NDI
(PPE-DE)

Κανονισµός υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων ΕΚ:
καθεστώς που εφαρµόζεται στους µη
µόνιµους υπαλλήλους (τροποποίηση
κ

JURI (O) 10.07.01 C5-0249/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ANDREWS
(UEN)

΄Ατοµα µε ειδικές ανάγκες:
ευρωπαϊκό έτος το 2003

LIBE (Γ) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Επεξεργασία ειδικών διατάξεων
σχετικά µε την πρόσβαση στα
έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

LIBE (Γ) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Ποινική προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας

LIBE (Γ) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Επιτευχθείσα πρόοδος στον τοµέα
της αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
(άρθρο 39 ΣΕΕ) (2001)

LIBE (O) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών: εγκλήµατα
και ποινές που ισχύουν, ελάχιστες
διατάξεις

LIBE (O) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

΄Εκθεση σχετικά µε την κατάσταση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (2001)

LIBE (O) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Ευρωπόλ: διαβίβαση δεδοµένων σε
τρίτες χώρες και επέκταση των
αρµοδιοτήτων. Βελγική και
σουηδική πρωτοβουλία

LIBE (O) 11.07.01 C5-0266/01

Von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Ανάπτυξη του συστήµατος
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης
γενιάς (SΙS ΙΙ)

LIBE (O) 11.07.01 C5-0315/01

Von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Ανάπτυξη του συστήµατος
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης
γενιάς (SΙS ΙΙ)

LIBE (O) 11.07.01 C5-0316/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Ανάπτυξη του κεκτηµένου του
Σένγκεν: διατάξεις για την έκδοση
µεταξύ των κρατών µελών
(σουηδική πρωτοβουλία)

LIBE (O) 11.07.01 C5-0321/01

Οµάδα
PSE

Γενικευµένες δασµολογικές
προτιµήσεις: εφαρµογή για την
περίοδο από 1.1.2002 έως
31.12.2004

PECH (Γ) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Αλιεία: διαρθρωτικές δράσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/99/ΕΚ) και αναδιάρθρωση για
την περίοδο 1997-2002(τροποποίηση

PECH (O) 11.07.01 C5-0308/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Αλιεία: διαρθρωτικές δράσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/99/ΕΚ) και αναδιάρθρωση για
την περίοδο 1997-2002(τροποποίηση

PECH (O) 11.07.01 C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Σενεγάλης:
περίοδοι από 1/5/2001 έως 31/7/2001
και από 1/8/2001 έως 31/12/2001

PECH (O) 11.07.01

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ατήρηση των αλιευτικών πόρων:
αποθέµατα γάδου και βακαλάου στα
κοινοτικά και παρακείµενα ύδατα

PECH (O) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

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

RETT (Γ) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

Απαλλαγή 2000: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ

RETT (Γ) 10.07.01 C5-0234/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Οδική ασφάλεια: διατάξεις
περιορισµού της ταχύτητας σε
ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε
κινητήρα

RETT (O) 10.07.01 C5-0267/01
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής:
Αξιόλογηση της Σύµβασης του ∆ουβλίνου

JURI
LIBE

SEC (01) 756
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: άρθρο 299, παράγραφος 2 - Στρατηγική
αειρόφου ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
(ΕΑΠ) - Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής, µε ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ∆ηµοσιονοµικός Προγραµµατισµός
2002-2006 - Τοµείς 3 και 4 των ∆ηµοσιονοµικών προοπτικών

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση του ΚΚερ για το
2000

ITRE COM (01) 239
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Το πρόγραµµα - Καθαρός αέρας
για την Ευρώπη - (CAFE): Προς µια θεµατική στρατηγική για
την ποιότητα του αέρα

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στην προώθηση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του
εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Καταπολέµηση
της απάτης - Πρόγραµµα δράσης για την περίοδο 2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE
CONT

COM (01) 254
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων:
και καταπολέµηση της απάτης: - Ετήσια ΄Εκθεση 2000 -

CONT COM (01) 255
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της Κοινοτικής
Στρατηγικής για τους Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες - µια σειρά
ουσιών των οποίων εικάζεται η επίδραση στα ορµονικά
συστήµατα του ανθρώπου και της άγριας πανίδας

ITRE
ENVI

COM (01) 262
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής βάσει των εκθέσεων των κρατών
µελών σχετικά µε την πείρα τους από την εφαρµογή της
οδηγίας 90/219/EΟΚ για την περιορισµένη χρήσης γενετικώς
τροποποιηµένων µικροοργανισµών - για την περίοδο 1996-
1999 - Συνοπτική

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης
για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής νωσης
για την αειφόρο ανάπτυξη

TOUT
ENVI

COM (01) 264
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στρατηγική της ΕΕ έναντι της
Κίνας: εφαρµογή της ανακοίνωσης του 1998 και µελλοντικές
ενέργειες για µια αποτελεσµατικότερη πολιτική της ΕΕ

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
τελ.

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

JURI
AGRI

COM (01) 266
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Τρίτη ΄Εκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή στα κράτη µέλη της οδηγίας 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ της
3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών
καθώς και προς και από την Κοινότητα (1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καιτην
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την τελική αξιολόγηση
του πολυετούς προγράµµατος ενίσχυσης της ανάπτυξης της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου των πολυµέσων και
ενθάρρυνσης της χρήσης του περιεχοµένου των πολυµέσων
στην νεοεµφανιζόµενη κοινωνία των πληροφοριών
(INFO2000) και σχετικά µε την τελική αξιολόγηση του
πολυετούς προγράµµατος προώθησης της γλωσσικής
πολυµορφίας της Κοινότητας στην κοινωνία των πληροφοριών
(MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Eξαµηνιαία ενηµέρωση του Πίνακα
Αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον
αφορά τη δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

JURI
LIBE

COM (01) 278
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες πολιτικές
προκλήσεις Ιούνιος 2001 Τέταρτη κθεση Προόδου

JURI
ECON

COM (01) 286
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες
χώρες το 2000

COM (01) 288
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο: Στρατηγική προετοιµασίας των χωρών οι
οποίες είναι υποψήφιες για προσχώρηση στις συµβάσεις ΕΚ-
ΕΖΕΣ του 1987 περί του καθεστώτος κοινής διαµετακόµισης
και περί της απλούστευσης των διατυπώσεων κατά τις
εµπορευµατικές συναλλαγές

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Συµβολή στην Παγκόσµια
∆ιάσκεψη κατά του Ρατσισµού, των φυλετικών διακρίσεων,
της ξενοφοβίας και της σχετιζόµενης µισαλλοδοξίας (Durban,
Νότιος Αφρική, 31 Αυγούστου - 7 Σεπτεµβρίου 2001)

LIBE COM (01) 291
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

DEVE
FEMM

COM (01) 295
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τις
εργασίες της Οµάδας καθοδήγησης υψηλού επιπέδου
ΕΕ/Αλβανίας για την προπαρασκευή των διαπραγµατεύσεων
για τη σύναψη συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µε
την Αλβανία

TOUT
AFET

COM (01) 300
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του
σχεδίου δράσης ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000-2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η πρόκληση της περιβαλλοντικής
χρηµατοδότησης στις υποψήφιες χώρες

AFET
ENVI

COM (01) 304
τελ.

Ετήσια ΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση του
Ταµείου Εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά το οικονοµικό
έτος 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση για την
ανθρωπιστική βοήθεια 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Πολιτική
απασχόλησης και κοινωνική πολιτική - ένα πλαίσιο για την
επένδυση στην ποιότητα

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του
κοινοτικού καθεστώτος παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ
της βιοµηχανίας άνθρακα το έτος 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

 Σύστασης του Συµβουλίου για τη συνετή χρήση των
αντιµικροβιακών παραγόντων στην ιατρική - Τόµος ΙΙ

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
τελ.

 Κανονισµού του Συµβουλίου περί θέσπισης µεταβατικών
µέτρων για να επιτραπεί η µετάβαση στον κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.
999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης
και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών και περί τροποποίησης των παραρτηµάτων
VII και XI του εν λόγω κανονισµού

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της συστασης του
Συµβουλιου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 που αφορά την
πυρασφάλεια στο υπάρχοντα ξενοδοχεία (86/666/ΕΟΚ)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάµεση αξιολόγηση της
εφαρµογής του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος παροχής
κινήτρων για τη δηµιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας
στην Ευρώπη (PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των
γενικών αρχών που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων και των υπηρεσιών - άρθαρ 28 και 49 της
Σύνθήκης ΕΚ - όσον αφορά τη χρήση παραβολικών κεραιών

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά
µε την κατανάλωση αλκοόλ από τα παιδιά και τους εφήβους

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
τελ.
CNS 010801
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

112/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ικανοποίησή της για την προσήλωση που επέδειξε ο
ιρανικός λαός προς τη δηµοκρατία κατά τις προεδρικές εκλογές τής 8ης Ιουνίου 2001 και συγχαίρει
τον Πρόεδρο Χαταµί για την επανεκλογή του.

Ο ιρανικός λαός για ακόµη µια φορά ενέκρινε µε συντριπτική πλειοψηφία την πολιτική
µεταρρυθµίσεων που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Χαταµί. Αυτό αποτελεί ένα σαφές µήνυµα των
Ιρανών ψηφοφόρων υπέρ της ενίσχυσης της δηµοκρατίας, της εγκαθίδρυσης κράτους δικαίου και
ισχυρότερων εγγυήσεων υπέρ των θεµελιωδών ελευθεριών στη χώρα τους. Η ΕΕ ενθαρρύνει την
κυβέρνηση του Ιράν να συνεχίσει να εργάζεται µε σκοπό τις µεταρρυθµίσεις και το σεβασµό των
ανθρώπινων δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι το σαφές αποτέλεσµα των εκλογών θα αποτελέσει µια καλή βάση
ώστε να επεκτείνει το πεδίο για την ενίσχυση των σχέσεών της µε το Ιράν και είναι έτοιµη να
συνεργαστεί µε τον Πρόεδρο Χαταµί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

_______________

114/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της συµβουλευτικής οµάδας
για την Καµπότζη η οποία διεξήχθη από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2001 στο Τόκυο

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την παρούσα ευκαιρία επισκόπησης της προόδου που σηµειώνει το
Βασίλειο της Καµπότζης για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά την τελευταία
συνεδρίαση της συµβουλευτικής οµάδας στο Παρίσι.

Η Ένωση χαιρετίζει τα θετικά βήµατα που πραγµατοποίησε η βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης
κατά τα τελευταία έτη. Συγχαίρουµε την Καµπότζη για τις επιδόσεις της όσον αφορά την
µακροοικονοµική µεγέθυνση, την πολιτική σταθερότητα, τη βελτίωση των φορολογικών εσόδων
και την τραπεζική µεταρρύθµιση και εξακολουθούµε να την ενθαρρύνουµε να υπερπηδήσει τις
δυσκολίες οι οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω µεγέθυνσης
και δίκαιης κατανοµής του εισοδήµατος στην Καµπότζη.
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Σηµαντικές προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση στο σύνολό της είναι
η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών εντός ενός σταθερού κοινωνικού πλαισίου βασιζόµενου στο
κράτος δικαίου και στην ανάπτυξη διαφανών συστηµάτων διακυβέρνησης. Η ΕΕ θα επιθυµούσε να
τονίσει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου
και είναι έτοιµη να συνεχίσει να επικουρεί την Καµπότζη στους τοµείς αυτούς. Η επιβολή του
νόµου θα πρέπει να βελτιωθεί - ώστε να πάψει η ατιµωρησία, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και να δηµιουργηθεί σταθερή βάση για µία βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Όσον
αφορά το θέµα της διαφθοράς, η ΕΕ ενθαρρύνεται να σηµειώσει ότι η κυβέρνηση λυπάται για την
ευρεία διάδοσή της στον δηµόσιο τοµέα. Απαιτείται να αναληφθεί πιο αποτελεσµατική δράση στον
τοµέα αυτόν και για τον λόγο αυτό, καλούµε την κυβέρνηση να εφαρµόσει πλήρως το Εθνικό
Σχέδιο κατά της διαφθοράς. Το δικαστικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου
δυναµικού, θα πρέπει να ενισχυθεί. Η υπό εξέλιξη µεταρρύθµιση για την αποκέντρωση θα πρέπει
να συνεχιστεί.

Μας ενθαρρύνει η πρόοδος των προετοιµασιών για τις δηµοτικές εκλογές του 2002. Υπό τις
κατάλληλες συνθήκες, οι εκλογές αυτές θα αποτελέσουν σηµαντικό βήµα για την επιτάχυνση της
δηµοκρατικής διακυβέρνησης. Ενθαρρύνουµε την βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης να λάβει
κάθε µέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών σε ειρηνικό
και ασφαλές κλίµα.

Οµοίως, θα πρέπει να δοθεί ώθηση στην διοικητική µεταρρύθµιση. Η ΕΕ χαιρετίζει το σχέδιο της
βασιλικής κυβέρνησης της Καµπότζης να αυξήσει τους µισθούς στον δηµόσιο τοµέα.

Η ΕΕ καλεί σθεναρά την βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης και το Κοινοβούλιο της Καµπότζης
να καταλήξουν σε συµφωνία όσον αφορά το ∆ικαστήριο για την δίκη των κόκκινων Χµέρ. Καλεί
επειγόντως την βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν και να
εγκρίνουν σύντοµα τη νοµοθεσία για το ∆ικαστήριο ούτως ώστε να δικασθούν οι κόκκινοι Χµέρ
που ευθύνονται για τις σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα της δικαιοσύνης και της δίκαιης και ορθής διαδικασίας του νόµου. Η ΕΕ καλεί την
βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης και το Κοινοβούλιο να προβούν στην σύσταση του
∆ικαστηρίου χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η ΕΕ χαιρετίζει την ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία που αποδίδει η βασιλική κυβέρνηση της
Καµπότζης στην εξάλειψη της φτώχειας όπως αντανακλάται στο κοινωνικό-οικονοµικό σχέδιο και
στην διαδικασία PRSP. Οι πραγµατικές δαπάνες για τους κοινωνικούς τοµείς θα πρέπει να
αυξηθούν. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την εφαρµογή προγράµµατος αποστράτευσης των
ενόπλων δυνάµεων. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συµβάλει σε ένα παρόµοιο πρόγραµµα.

Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία για τη συνεργασία µας µε την
Καµπότζη. Θεµελιώδες µέτρο εφαρµογής τους είναι ο διορισµός στην Εθνική Ελεγκτική Αρχή
µελών µε τα απαιτούµενα προσόντα και η γρήγορη έναρξη λειτουργίας του.
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Τα νοµοσχέδια για την αγροτική µεταρρύθµιση και ο δασικός νόµος θα αποτελέσουν τα βασικά
εργαλεία για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη µείωση της φτώχειας. Η ΕΕ ενθαρρύνει
σθεναρά την βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης και το Κοινοβούλιο της Καµπότζης να προβούν
στην έγκριση και εφαρµογή τους. Επιθυµούµε επίσης να τονίσουµε τη σηµασία του θέµατος της
προστασίας των δικαιωµάτων των κοινοτήτων όσον αφορά τη γη ενώ, όσον αφορά τα δάση, οι
αρχές της Καµπότζης θα πρέπει να συνεχίσουν τις εργασίες τους προκειµένου να εµποδίζουν την
παράνοµη υλοτοµία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για την Καµπότζη και είναι
πρόθυµη να την υποστηρίξει στις αναπτυξιακές της προσπάθειες.

_______________

116/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις προεδρικές
εκλογές στο Τσάντ

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2001

Σηµειώνοντας την απόφαση του Συνταγµατικού Συµβουλίου να ανακηρύξει τον απερχόµενο
Πρόεδρο, Idriss Deby, νικητή του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζει τη λύπη της για τις πολυάριθµες ελλείψεις στη διοργάνωση της ψηφοφορίας και τις
επακόλουθες παρατυπίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τον περιορισµό των ελευθεριών που παρατηρήθηκε κατά την
εκλογική περίοδο και αποδοκιµάζει τη χρήση βίας κατά των λαϊκών διαδηλώσεων και τη σύντοµη
αλλά βάναυση ανάκριση όλων των υποψηφίων της αντιπολίτευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει
ότι η εταιρική σχέση της µε το Τσάντ βασίζεται στο σεβασµό των δηµοκρατικών αξιών και των
θεµελιωδών ελευθεριών.

Αντιλαµβανόµενη ότι η δηµοκρατία στο Τσάντ αναδύεται µέσα από πολλές δυσκολίες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ηρεµία και την κινητοποίηση του πληθυσµού κατά τις εκλογές
και ελπίζει ότι η δηµοκρατική διαδικασία θα εδραιωθεί στο µέλλον µε την ενίσχυση των αξιών της
εταιρικής σχέσης, δεδοµένου ότι η επιδίωξη της πολιτικής σταθερότητας µέσω της ελεύθερης
άσκησης των ατοµικών δικαιωµάτων αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει µε προσοχή τα µέτρα που θα λάβει η
Κυβέρνηση του Τσάντ προκειµένου να υπάρξει πρόοδος στη διοργάνωση της ψηφοφορίας,
ειδικότερα, όσον αφορά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________

117/2001

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης
για την ανάρρηση του στρατηγού Μουσαράφ στο αξίωµα του Προέδρου του Πακιστάν

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ανάρρηση του στρατηγού Μουσαράφ στο αξίωµα του
Προέδρου του Πακιστάν και επαναλαµβάνει την έκκλησή της για µετάβαση προς το δηµοκρατικό
πολίτευµα. Εκφράζει την ανησυχία ότι η ενέργεια αυτή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
πρόοδο που έχει σηµειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει το Πακιστάν να εµµείνει στη δέσµευσή του για έγκαιρη επάνοδο
στη δηµοκρατία και για κατάρτιση αξιόπιστου χρονοδιαγράµµατος προς το σκοπό αυτό εντός
σαφώς καθορισµένου συνταγµατικού πλαισίου.

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

_______________

118/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πολιτική βία στο Μπαγκλαντές

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αvησυχεί βαθιά µε τη συνεχιζόµενη και µακροχρόνια πολιτική
αντιπαράθεση και για τις εγκληµατικές και τροµοκρατικές πράξεις που φέρνει µαζί της, οι οποίες
έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές και την ευηµερία αθώων πολιτών και κόστισαν πολύ στη χώρα.
Λυπούµαστε βαθιά για την απώλεια ζωών και τις ταλαιπωρίες που προκάλεσαν οι πρόσφατες
εκρήξεις βοµβών. Η ΕΕ ελπίζει ότι οι δράστες των πράξεων βοµβαρδισµού κατά τη διάρκεια των
τελευταίων µηνών θα παραπεµφθούν πολύ σύντοµα στη δικαιοσύνη. Η ΕΕ παροτρύνει όλα τα
µέρη, τους πολιτικούς αξιωµατούχους και όσους άλλους έχουν κάποια επιρροή να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση και µετριοπάθεια και να ενθαρρύνουν τους υπολοίπους να απόσχουν από κάθε
µορφή βίας.
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2. Οι προσεχείς γενικές εκλογές θα είναι ένα σηµαντικό βήµα για την προώθηση της
δηµοκρατικής διαδικασίας. Η ΕΕ σηµειώνει το διορισµό ουδέτερης προσωρινής κυβέρνησης για τη
διενέργεια των εκλογών. Ωστόσο, η κυβέρνηση όσο και τα πολιτικά κόµµατα έχουν βαριά ευθύνη
να βρουν τρόπους να προωθήσουν ένα ειρηνικό πολιτικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει τους
ψηφοφόρους να µετάσχουν στις ψηφοφορίες και που να εξασφαλίζει ελεύθερες, δίκαιες και
διαφανείς εκλογές. Για το σκοπό αυτόν η ΕΕ προσφέρεται να παράσχει Αποστολή Παρατήρησης
Εκλογών.

3. Η ΕΕ καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες να επιδιώξουν το διάλογο, να επιδείξουν ανοχή
και να συµπεριφερθούν κατά τρόπο που να επιτρέψει στον καθέναν να αναγνωρίσει τα
αποτελέσµατα των εκλογών ως ελεύθερα και δίκαια.

4. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της για εις βάθος και ενισχυµένη συνεργασία µε το
Μπαγκλαντές και για την προώθηση της δηµοκρατικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξής
του.

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

_______________

119/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη θέση εκτός
νόµου του κόµµατος της Αρετής (Fazilet) στην Τουρκία

Bρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία την απόφαση του Τουρκικού Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου της 22ας Ιουνίου να θέσει εκτός νόµου το Κόµµα της Αρετής, να δηµεύσει τα
περιουσιακά στοιχεία του και να απαγορεύσει σε ορισµένα µέλη του να είναι µέλη της Τουρκικής
Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης ή να συµµετέχουν σε άλλες πολιτικές δραστηριότητες επί πέντε έτη. Η
απόφαση αυτή έχει επιπτώσεις στο δηµοκρατικό πλουραλισµό και στην ελευθερία έκφρασης στην
Τουρκία, η οποία είναι υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ.

Η απόφαση προβάλλει την ανάγκη της Τουρκίας να προχωρήσει σε πολιτικές µεταρρυθµίσεις
προκειµένου να εφαρµόσει τις προτεραιότητες της Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης που εγκρίθηκε
από την ΕΕ στις 8 Μαρτίου 2001. Η ΕΕ έχει επίγνωση των προσπαθειών που καταβάλλονται από
την Τουρκική Κυβέρνηση και την Τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση για την υλοποίηση µιας
συνταγµατικής µεταρρύθµισης, αφού η Τουρκία παρουσιάσει το εθνικό πρόγραµµά της για την
υιοθέτηση του Κεκτηµένου. Η ΕΕ πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στο εγγύς
µέλλον και σύµφωνα µε τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

_______________
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120/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπέρ των προσπαθειών του ΟΑΚ στην Αϊτή

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει µε πολλές προσδοκίες τις προσπάθειες του Οργανισµού
Αµερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και της CARICOM για την εξεύρεση µιας λύσης στην πολιτική
κρίση της Αϊτής, ιδίως στα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις εκλογές του
παρελθόντος έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης χαιρετίζει µε ικανοποίηση τις ενδείξεις προθυµίας
για διάλογο που φάνηκε ότι υπάρχουν µεταξύ των µερών κατά την τελευταία επίσκεψη την οποία
πραγµατοποίησε στην Αϊτή ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΑΚ.

Υπενθυµίζοντας την υποστήριξη που πάντοτε παρείχε στις ενέργειες του ΟΑΚ στη Αϊτή, η
Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την πλατειά οδό την οποία άνοιξε η 31η τακτική σύνοδος της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΑΚ, που πραγµατοποιήθηκε στο San José (Κόστα Ρίκα) στις 5 Ιουνίου 2001
(«Υποστήριξη της δηµοκρατίας στην Αϊτή»), η οποία αποβλέπει στην εισαγωγή µιας σταδιακής
διαδικασίας µε στόχο την αναζήτηση µιας συµφωνίας πολιτικού χαρακτήρα µεταξύ όλων,
ανεξαιρέτως, των πολιτικών κοµµάτων στην Αϊτή και η οποία είχε την αφετηρία της στην κοινωνία
των πολιτών της Αϊτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, τονίζει ότι αποµένουν ακόµη πολλά
ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν : η ασφάλεια των εκλογών, η διαλογή των ψήφων, η
χρηµατοδότηση των εκλογικών εκστρατειών, κλπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε µέληµά της τη φτώχεια και δυστυχία που αντιµετωπίζει ο λαός της Αϊτής,
προτρέπει την κυβέρνηση της χώρας αυτής, τα πολιτικά κόµµατα, την κοινωνία των πολιτών και
άλλα σχετικά µε το θέµα µέρη της κοινωνίας της Αϊτής να πλησιάσουν µεταξύ τους και να
συνεργαστούν µε ένα πνεύµα συµβιβασµού και οµαλοποίησης της πολιτικής κατάστασης,
διερευνώντας την οδό που άνοιξε µε τον τρόπο αυτό, µε πρώτο στάδιο να έχει συσταθεί, έως την 1η
Ιουλίου 2001, ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο και ουδέτερο Προσωρινό Εκλογικό Συµβούλιο (PEC). Το
PEC θα πρέπει να καθορίσει το συντοµότερο δυνατό την ηµεροµηνία των νέων βουλευτικών
εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η σύσταση ενός τέτοιου οργάνου µπορεί να
προωθήσει την εκλογική διαδικασία η οποία είναι αναγκαία εάν πρόκειται να δοθεί λύση στην
πολιτική κρίση και να ενισχυθεί η δηµοκρατία στην Αϊτή.

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

_______________
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121/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ� ευκαιρία της
∆ιεθνούς Ηµέρας για την Υποστήριξη των Θυµάτων Βασανιστηρίων

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2001

Επ� ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών για την υποστήριξη των θυµάτων
βασανιστηρίων (26 Ιουνίου) η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η πρόληψη και εξάλειψη των
βασανιστηρίων και των άλλων τρόπων σκληρής και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας σε όλα τα µέρη του κόσµου, έχουν πρωταρχική σηµασία γι΄ αυτήν.  Τα βασανιστήρια και
οι άλλοι τρόποι σκληρής και απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας συνιστούν από
τις πλέον αποτρόπαιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.  Η σηµερινή ηµέρα µας παρέχει την ευκαιρία να καταφερθούµε κατ� αυτής της
µάστιγας, να στρέψουµε την προσοχή µας σε όσους υπέφεραν από αυτή την δοκιµασία και να
αποτίσουµε φόρο τιµής σε όσους καταπολεµούν τα βασανιστήρια και βοηθούν τα θύµατα να
ξεπεράσουν τις φυσικές και ψυχολογικές τους πληγές.

Πριν από δεκατέσσερα χρόνια, στις 26 Ιουνίου 1987, άρχισε να ισχύει η Σύµβαση των ΗΕ κατά
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας.  Έκτοτε, 124 κράτη, επικύρωσαν την Σύµβαση.  Ωστόσο, τα βασανιστήρια εξακολουθούν
να υπάρχουν, και οι δράστες εξακολουθούν να παραµένουν ατιµώρητοι, ακόµα και στις χώρες που
επικύρωσαν την Σύµβαση.  Αυτή η κατάσταση καθιστά φανερή την ανάγκη για πιο ενισχυµένη και
συντονισµένη δράση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την σφαιρική
εξάλειψη των βασανιστηρίων.  Σ΄ αυτά τα πλαίσια άλλωστε η ΄Ενωση εξέδωσε τον Απρίλιο του
τρέχοντος έτους τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών,
όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το θέµα αυτό, ευρίσκεται στο προσκήνιο της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  Οι κατευθυντήριες γραµµές
παρέχουν στην ΕΕ ένα επιχειρησιακό εργαλείο για να παρεµβαίνει σε περίπτωση βασανιστηρίων
και να πολλαπλασιάζει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση του σεβασµού των διεθνών
κανόνων και προδιαγραφών.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει και υποστηρίζει το έργο των ΗΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης
και του ΟΑΣΕ για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων.  Η συνεργασία των κρατών µε τους
διεθνείς µηχανισµούς όπως ο ειδικός εισηγητής των Ηνωµένων Εθνών και η Επιτροπή κατά των
Βασανιστηρίων είναι ουσιώδους σηµασίας για να καταστεί αποτελεσµατικό το διεθνές σύστηµα για
την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υποστηρίζει
την άµεση έκδοση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων, και
άλλων τρόπων σκληρής και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, το οποίο
προβλέπει ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό διεθνή µηχανισµό επισκέψεων για την πρόληψη των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής και απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή
τιµωρίας.  Περαιτέρω, η ΄Ενωση υποστηρίζει ενεργά τη δράση του Εθελοντικού Ταµείου των ΗΕ
για τα θύµατα βασανισµού.  Επιπλέον, µε χρηµατοδοτήσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
παρέχει ουσιώδη υποστήριξη στους οργανισµούς που παρέχουν ιατρική, κοινωνική, νοµική και
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άλλη βοήθεια σε πολλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θύµατα βασανιστηρίων, µε σκοπό την
αποκατάσταση της υγείας τους και της αξιοπρέπειάς τους, ως ανθρωπίνων όντων.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
καθώς και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Εργάζονται µε αλτρουισµό και συχνά
διατρέχοντας µεγάλο κίνδυνο, για να καταγγείλουν στην διεθνή κοινότητα τις περιπτώσεις
βασανιστηρίων και για να συνδράµουν όσους κινδυνεύουν από αυτά.  Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι
ικανοποιηµένη από την συµβολή των MΚO για να αποβεί αυτή η ηµέρα ένα ζωντανό γεγονός.
Απαιτούνται η αφοσιωµένη συµβολή πολλών τοµέων, όπως η κοινωνία των πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, η επαγγελµατική δέσµευση των δικηγόρων, της αστυνοµίας, του
ιατρικού προσωπικού και εκπαιδευτών κλπ., όπως επίσης και η κυβερνητική δράση, προκειµένου
να ευρεθούν τρόποι και µέθοδοι για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων.

Πρέπει όλοι να συµβάλλουµε από κοινού για να απαλλάξουµε τον κόσµο από τα βασανιστήρια.

_______________

122/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το Τόγκο
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την αίτηση χρηµατοδοτικής βοηθείας που της απηύθυνε το Τόγκο
ενόψει της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών στις 14 και 28 Οκτωβρίου 2001. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση αυτή η οποία αποτελεί ένα νέο και
σηµαντικό βήµα για τη βελτίωση των σχέσεων της µε το Τόγκο. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε να
αποσταλεί διερευνητική αποστολή από τις 9 έως τις 16 Ιουλίου 2001. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
ήδη ανακοίνωσε, είναι διατεθειµένη να εξετάσει την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας που θα
επιτρέψει τον κατευνασµό της πολιτικής ζωής στο Τόγκο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ορίζονται
στη συµφωνία-πλαίσιο του Λοµέ η οποία υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου 1999.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούσε να υποβοηθήσει τα µέσα της Ανεξάρτητης
Εθνικής Εφορευτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εκλογικού Κώδικα για τον οποίο
συµφώνησαν όλα τα συµµετέχοντα µέρη στο ενδοτογκολεζικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επαναλαµβάνει την επιθυµία της για διεξαγωγή των εκλογών υπό τις καλύτερες συνθήκες
διαφάνειας και δικαιοσύνης. Υπενθυµίζει ότι αυτό θα συµβάλει στην επανάληψη της συνεργασίας
της µε το Τόγκο, οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή του λαού του Τόγκο και προετοιµάζει, ήδη
από τώρα, τις συνθήκες της επανάληψης αυτής.

Οι διαµεσολαβητές στον ενδοτογκολεζικό διάλογο, η εντολή των οποίων παρατάθηκε µε απόφαση
του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, θα συνεχίσουν να συνοδεύουν τη διεξαγόµενη διαδικασία.
Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, η
Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________
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123/01
∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης

για την κλιµάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Έvωση εκφράζει τη σoβαρή αvησυχία της ενώπιον της επιδείνωσης της βίας στη
Μέση Ανατολή.

Καταδικάζει την τελευταία έκρηξη παγιδευµένων αυτοκινήτων στο Γιαχούντ, στα προάστια του
Τελ Αβίβ, καθώς και την εκτέλεση 3 Παλαιστίνιων αγωνιστών εκ µέρους του Ισραήλ, εκτός πάσης
νοµικής διαδικασίας.

Σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στο Λίβανο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόµενη στη δήλωσή
της στις 18 του περασµένου Απριλίου, καταδικάζει επίσης την επανάληψη των επιθέσεων της
Χεζµπολλάχ εναντίον των ισραηλινών θέσεων στον τοµέα των αγροκτηµάτων Shebaa, καθώς και
την εκτόξευση βληµάτων εκ µέρους του ισραηλινού στρατού εναντίον συριακού σταθµού ραντάρ
στο Λίβανο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν τη µέγιστη αυτοσυγκράτηση και να
εργαστούν αποφασιστικά για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας, της οποίας κύρια θύµατα είναι
οι άµαχοι πληθυσµοί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πεπεισµένη ότι η µόνη λύση των προβληµάτων της περιοχής περνά µέσα
από διαπραγµατεύσεις, θεωρεί ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα προκειµένου να
εφαρµοστούν πλήρως οι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση της Επιτροπής περί
διακρίβωσης των γεγονότων, η οποία συντάχθηκε στο Charm el-Cheikh («έκθεση Mitchell»),
αρχίζοντας από την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

_______________

124/01

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάντησε σήµερα στις Βρυξέλλες την κα MITREVA, Υπουργό Εξωτερικών
της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

Η Ένωση υπενθύµισε ότι εµµένει στο απαραβίαστο των συνόρων, τα κυριαρχικά δικαιώµατα και
την εδαφική ακεραιότητα της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
Με την ευκαιρία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υπογραφή της
γενικής παύσης πυρός, την οποία καλεί όλα τα µέρη να τηρήσουν πλήρως.
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Σύµφωνα και µε τις προηγούµενες δηλώσεις της, ιδίως δε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
(Γενικές Υποθέσεις) της 25ης Ιουνίου 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ειδικότερα
εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου, προκειµένου να επιτευχθούν σύντοµα ουσιώδεις, ορατές
και απτές πολιτικές µεταρρυθµίσεις.

_______________

125/01
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την κατάσταση στο Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευαισθητοποιηµένη από την κοινή γνώµη στα κράτη µέλη της και
εξακολουθώντας να ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στο Μπουρούντι :

- διαπιστώνει την ανησυχητική επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της ασφάλειας στο
Μπουρούντι, χώρα στην οποία εντείνεται ο πόλεµος, επιδεινώνεται η πολιτική ζωή από την
κατάρρευση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, τη δραµατική πτώση του βιοτικού επιπέδου
του πληθυσµού και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών
ελευθεριών,

- διαπιστώνει µετά λύπης τη στασιµότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας, µη εξευρεθείσης
ακόµη λύσης στα βασικά ζητήµατα της κατάπαυσης του πυρός και του τρόπου διεξαγωγής της
µεταβατικής περιόδου, και κρίνει ότι τα δύο αυτά ζητήµατα δεν µπορούν να διαχωρισθούν αλλά θα
πρέπει να εξετασθούν παράλληλα,

- κρίνει ότι η ίδια η πολιτική τάξη του Μπουρούντι θα πρέπει να επιτύχει τη συναίνεση αυτή,

- εκφράζει την ανησυχία της απέναντι στο ενδεχόµενο πολέµου στην περιοχή των µεγάλων
λιµνών (ανατολικά της Λ∆Κ, Ρουάντα, Μπουρούντι),

- καταδικάζει την αναζωπύρωση της βίας και αποδοκιµάζει τη λογική πολέµου την οποία
ακολουθούν οι εµπόλεµοι ενισχύοντας τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς τους,

- υπενθυµίζει ότι η σύγκρουση δεν µπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά και ότι επιβάλλεται
επειγόντως η παύση των εχθροπραξιών και η εκεχειρία για τη σταθεροποίηση της χώρας, και τη
διευκόλυνση ενός µόνιµου διακανονισµού της περιφερειακής σύγκρουσης στη Λ∆Κ,
- υπενθυµίζει ότι η αποστολή αντιπροσωπείας του Συµβουλίου ασφαλείας τον περασµένο
Μάιο προέβαλε εκ νέου τις ευθύνες των κρατών της περιοχής στην κρίση στο Μπουρούντι,

- απευθύνει επειγόντως έκκληση στους αρχηγούς κρατών που συνεδριάζουν στη Λουζάκα
επ�ευκαιρία της συνόδου κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, να ασκήσουν την επιρροή τους σε
όλους τους πρωταγωνιστές της σύγκρουσης προκειµένου να αναζητηθεί πολιτική λύση στη
σηµερινή σοβαρή κρίση,
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- επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να συµβάλει στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης, σε όλα τα
κατάλληλα βήµατα καθώς και µε τη συνεχή υποστήριξη των προσπαθειών του διαµεσολαβητή κ.
Nelson Mandela και εξετάζει τα µέσα αύξησης της παρεχόµενης σ�αυτόν βοηθείας σε
πραγµατογνωµοσύνη και χρηµατοδοτικούς πόρους ώστε να εξασφαλιστεί συντονισµένη και
συνεχής διαπραγµατευτική διαδικασία µε τα επαναστατικά κινήµατα υπό τη διεύθυνση του
διαµεσολαβητή και λαµβάνοντας υπόψη τις ήδη διεξαχθείσες επαφές του ειδικού αντιπροσώπου
του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών στην Μπουζουµπούρα,

- καλεί τους δωρητές και ιδίως τα διεθνή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα να µην εγκαταλείψουν
στην τύχη του το λαό του Μπουρούντι και να υλοποιήσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στη
∆ιάσκεψη των Παρισίων.

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

_______________

126/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις κατεδαφίσεις παλαιστινιακών κατοικιών στην Ιερουσαλήµ
Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη ανησυχία της όσον αφορά τις κατεδαφίσεις
παλαιστινιακών κατοικιών στις οποίες προέβη ο δήµος της Ιερουσαλήµ στον τοµέα Shufat της
Ιερουσαλήµ στις 9 Ιουλίου.

Καλεί τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε άµεσο τερµατισµό των δραστηριοτήτων αυτού του
είδους οι οποίες δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω τις προσπάθειες της διεθνούς Κοινότητας και των
ιδίων των µερών για την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση µε την πλήρη εφαρµογή των συστάσεων
που διατυπώνονται στην έκθεση της Επιτροπής περί της διακρίβωσης των γεγονότων (Έκθεση
Mitchell).
Παρακινεί όλα τα µέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απόσχουν από κάθε δήλωση και
κάθε µονοµερή ενέργεια η οποία θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως πρόκληση, και να εργασθούν,
αντιθέτως, αποφασιστικά υπέρ του κατευνασµού.

_______________
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127/01

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δήλωση του
Προέδρου Πούτιν υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής στη Ρωσική Οµοσπονδία

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα λόγια του Προέδρου Πούτιν µε τα
οποία τάχθηκε, στις 9 του παρελθόντος Ιουλίου, κατά της επαναφοράς της θανατικής ποινής στη
Ρωσική Οµοσπονδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Ρωσική Οµοσπονδία να καταργήσει de facto και de jure την
θανατική ποινή και να κυρώσει, το συντοµότερο δυνατόν, το Πρωτόκολλο αριθ. 2 του Συµφώνου
για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών καθώς και το Πρωτόκολλο αριθ. 6
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι αντιτίθενται στην θανατική ποινή και ότι θεωρεί την
κατάργησή της συµβολή στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και στην προοδευτική
ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

_______________

128/01

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την Ινδο-Πακιστανική Συνάντηση Κορυφής που έγινε στην Άγρα, 15-16 Ιουλίου 2001

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επανέναρξη του διαλόγου µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν στο
ανώτατο επίπεδο όπως διαπιστώθηκε στη Συνάντηση Κορυφής που έγινε στην Άγρα στις 15 και 16
Ιουλίου 2001 µεταξύ του Ινδού Πρωθυπουργού Α Β Vajpayee και του Πακιστανού Προέδρου
Pervez Musharraf. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης τα µέτρα οικοδόµησης καλής θέλησης
και εµπιστοσύνης τα οποία ελήφθησαν µε την προοπτική της Συνάντησης Κορυφής και τα οποία
συνέβαλαν στην εποικοδοµητική ατµόσφαιρα που επικράτησε στη συνάντηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε µε ικανοποίηση ότι η Ινδία και το Πακιστάν έχουν αποφασίσει να
συνεχίσουν το διάλογό τους στο ανώτατο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι παρά την
απουσία άµεσης προόδου στη Συνάντηση Κορυφής, η Πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος
Musharraf στον Πρωθυπουργό Vajpayee θα επιτρέψει να συνεχισθεί ένας διάλογος που θα
οδηγήσει σε συνολική λύση σύµφωνα µε το πνεύµα της Λαχώρης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η πλήρης εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν
είναι ένα θέµα που αφορά όχι µόνο τις δύο χώρες και την περιοχή αλλά και όλη τη διεθνή
κοινότητα. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και τα δύο µέρη να προχωρήσουν προς την
κατεύθυνση της οριστικής διευθέτησης όλων των διαφορών τους µε εποικοδοµητικό τρόπο,
θέτοντας έτσι τα θεµέλια για µια αµοιβαία επωφελή σχέση που θα αποβλέπει στο µέλλον.

Στο µεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν ύψιστη αυτοσυγκράτηση.

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

_______________

129/01

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης,

της Κύπρου και της Μάλτας, χωρών συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, χωρών της ΕΖΕΣ

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
σχετικά µε την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης σε εξτρεµιστές της πρώην

Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος και η Μάλτα, χώρες επίσης συνδεδεµένες µε την ΕΕ, καθώς και η
Ισλανδία και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης αριθ. 2001/542/ΚΕΠΠΑ, την οποία καθόρισε το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Ιουλίου 2001 βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά απαγόρευση χορήγησης θεώρησης σε εξτρεµιστές της πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές
να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και την επικροτεί.

_______________
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130/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µε την ευκαιρία της ανάληψης
καθηκόντων του Προέδρου του Περού Alejandro Toledo

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση συγχαίρει τηv αυτoύ Εξoχότητα τον κύριο Alejandro TOLEDO για την
ανάληψη των καθηκόντων τoυ Συvταγµατικoύ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας του Περού και
εκφράζει τις πλέov ειλικριvείς της ευχές για τηv επιτυχία της υψηλής απoστoλής που ανέλαβε ως
ηγέτης της χώρας, για τηv πρoσωπική του ευηµερία και τηv ευηµερία τoυ λαoύ του Περού.

Ο νέος Πρόεδρος εξέφρασε την πολιτική του βούληση να ενισχύσει τη δηµοκρατία, να προάγει τον
πολιτικό διάλογο και την εθνική συµφιλίωση καθώς και το σεβασµό των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, να δώσει ώθηση στην αναζήτηση της αλήθειας, να
ενισχύσει το δικαστικό σύστηµα, να ενθαρρύνει την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών
και να παγιώσει την ανάκαµψη της περουβιανής οικονοµίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της χαιρετίζουν τις δεσµεύσεις αυτές και χαίρονται εκ των
προτέρων για τη συνεργασία τους µε τον ΠρόεδροToledo, µέσω της οποίας θα τον βοηθήσουν να
αντιµετωπίσει αυτές τις σηµαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις στους
προαναφερόµενους τοµείς αλλά και σε άλλους τοµείς, όπως είναι η µείωση της ανέχειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να εκφράσει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που
ήδη καταβάλλει η µεταβατική κυβέρνηση του κυρίου Valentin PANIAGUA προκειµένου να θέσει
τις ισχυρές βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η νέα κυβέρνηση.

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

_______________

131/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν της ορκωµοσίας της
κας Megawati Soekarnoputri ως 5ου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ορκωµοσία της κας Megawati Soekarnoputri ως 5ου
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας κατά την έκτακτη σύνοδο της Λαϊκής Συνέλευσης
(MPR) στη Τζακάρτα στις 23 Ιουλίου. ∆ιαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι αυτή η µεταβίβαση
εξουσίας έγινε δηµοκρατικά και ειρηνικά.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την κα Megawati Soekarnoputri επί τη αναλήψει των καθηκόντων
της και εκφράζει την ευχή, η πολιτική σταθερότητα της χώρας να ενισχυθεί από αυτή την απόφαση,
ώστε οι δηµοκρατικές αρχές της Ινδονησίας να εξακολουθήσουν τις πολιτικές και οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις που έχουν αναλάβει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να αποµακρύνουν κάθε ενδεχόµενο χρήσης βίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της
Ινδονησίας, την οποία επιθυµεί ισχυρή, ακµάζουσα και δηµοκρατική και αναλαµβάνει την
υποχρέωση να συνεχίσει πλήρως την εταιρική της σχέση µαζί της.

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

_______________

132/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την κατάσταση στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση την αναγγελία της έναρξης εφαρµογής του
σχεδίου του µεσολαβητή Mandela, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών
της περιφερειακής πρωτοβουλίας για το Μπουρούντι, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αρούσα
στις 23 Ιουλίου 2001. Η απόφαση αυτή αναµένεται να επιτρέψει την πραγµατική έναρξη της
µετάβασης, που προβλέπεται από τη συµφωνία της Αρούσα.

Η ΕΕ υπενθυµίζει την έκκλησή της προς όλους τους πρωταγωνιστές της σύγκρουσης του
Μπουρούντι να επιδιώξουν συµβιβαστική πολιτική λύση στη σηµερινή κρίση, κύρια θύµατα της
οποίας είναι οι άµαχοι.

Η ΕΕ καταδικάζει την απόπειρα πραξικοπήµατος οµάδας στασιαστών των ενόπλων δυνάµεων του
Μπουρούντι, τη νύχτα της 22ας προς 23η Ιουλίου.

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα και
η Τουρκία που είναι επίσης συνδεδεµένες χώρες καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________
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133/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισµό νέου
πρωθυπουργού στο Νεπάλ και τη συνακόλουθη εκεχειρία

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το διορισµό του Sher Bahadur DEUBA ως
νέου πρωθυπουργού του Νεπάλ. Τον συγχαίρει µε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του
και ελπίζει ότι η ησυχία και η σταθερότητα θα επανέλθουν στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που οδηγούν σε εκεχειρία. Επιθυµεί να
παροτρύνει τα συµβαλλόµενα στο διάλογο µέρη και ελπίζει να εξευρεθούν ταχέως ηµεροµηνίες για
διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη να αποκηρύξουν τη βία και να αναζητήσουν µε
διαπραγµατεύσεις ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης που να εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή
ανάπτυξη στη χώρα.
Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________

134/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ� ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την κατάσταση στην ΠΓ∆Μ
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κατηγορηµατικά την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός
στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Απευθύνει επείγουσα έκκληση για
ηρεµία και πλήρη αποκατάσταση της εκεχειρίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι µόνo µέσω του διαλόγου και των διαπραγµατεύσεων είναι
δυνατόν να βρεθεί µόνιµη λύση στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα η πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Απευθύνει έκκληση στα ενδιαφερόµενα µέρη να
επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις και να επιδείξουν το αναγκαίο πνεύµα συµβιβασµού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα αποστολή που
πραγµατοποιεί σήµερα στα Σκόπια ο Ύπατος Εκπρόσωπος, ο κ. SOLANA, ο οποίος συνοδεύεται
από τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ, λόρδο ROBERTSON, καθώς και από τον Πρόεδρο του
ΟΑΣΕ κ. GEOANA. Όλες οι πλευρές, οι οποίες τίθενται τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
ενώπιον των ευθυνών τους, πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαπραγµατεύσεις και να συµφωνήσουν
για τις επιβαλλόµενες πολιτικές µεταρρυθµίσεις.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προσήλωσή της στην εδαφική ακεραιότητα και την
κυριαρχία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Επιθυµεί την περαιτέρω
προσέγγισή της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.

_______________

135/2001
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

σχετικά µε την ένταση της βίας στην Κολοµβία
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία της για την ένταση της βίας στην
Κολοµβία, θύµατα της οποίας είναι οι αλλοδαποί συνεργάτες, οι διεθνείς υπάλληλοι και οι
κολοµβιανοί πολίτες που εργάζονται για την επικράτηση της ειρήνης και τη παροχή υποστήριξης
προς τον άµαχο πληθυσµό.

Η παραβίαση οχήµατος του ΟΗΕ και η απαγωγή ενός από τα πρόσωπα που επέβαιναν σ�αυτό,
καθώς και η απαγωγή τριών γερµανών συνεργατών, έρχονται να προστεθούν στα προηγούµενα
επεισόδια κατακρατήσεων υπηκόων της ΕΕ, στις δολοφονίες αλλοδαπών, δηµοσιογράφων και
πολλών κολοµβιανών πολιτών.

Τα γεγονότα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία και αποτελούν καταφανή
παραβίαση των στοιχειωδών αρχών του διεθνούς δικαίου.

Λόγω των γεγονότων αυτών κινδυνεύει η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς την
ειρηνευτική διαδικασία στην Κολοµβία, δυσχεραίνεται ο ρόλος των χωρών που εκτελούν
µεσολαβητικό ρόλο και θέτουν ασκόπως εµπόδια στην εφαρµογή του Προγράµµατος Στήριξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγγέλθηκε στις 30 Απριλίου στις Βρυξέλλες, καθώς και των σχεδίων
διµερούς συνεργασίας.

Τέλος, τέτοιες πράξεις απλώς ενισχύουν τις θέσεις των εχθρών της ειρήνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επείγουσα έκκληση για την άµεση απελευθέρωση των οµήρων και
το σεβασµό της σωµατικής τους ακεραιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί εξάλλου όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να παραιτηθούν από κάθε µορφή
βίας και να δεσµευθούν στην επίλυση των διαφορών τους µε θετικό και εποικοδοµητικό διάλογο.
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Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και οι χώρες
της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________

136/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την
παρακολούθηση των εκλογών στη Λευκορωσία

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει πρωταρχική σηµασία στην ανάπτυξη της δηµοκρατίας στη
Λευκορωσία, η οποία είναι κράτος που µετέχει στον ΟΑΣΕ και έχει αναλάβει σηµαντικές
δεσµεύσεις για το θέµα αυτό.

Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται να είναι ελεύθερες και τίµιες οι προσεχείς
προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Λευκορωσία στις 9 του προσεχούς Σεπτεµβρίου.
Εκτιµά ότι είναι αναγκαία η αξιόπιστη διεθνής παρακολούθηση των εκλογών και της
προετοιµασίας τους και ότι, για το σκοπό αυτό, οι µακροπρόθεσµοι παρατηρητές θα πρέπει να είναι
σε θέση να αρχίσουν τις εργασίες τους από την 1η Αυγούστου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η αναγκαία αξιοπιστία θα εξασφαλιστεί µόνον εφόσον η
παρακολούθηση των εκλογών συντονιστεί από το Γραφείο των δηµοκρατικών θεσµών και των
δικαιωµάτων του ανθρώπου (BIDDH) του ΟΑΣΕ. Ενθαρρύνει δε τη Λευκορωσία, σύµφωνα µε το
έγγραφο της Κοπεγχάγης του ΟΑΣΕ, να καλέσει αµελλητί το εν λόγω Γραφείο να παρακολουθήσει
τις εκλογές και την προεκλογική εκστρατεία, προκειµένου να είναι σε θέση να συντάξει επαρκώς
εµπεριστατωµένη και πλήρη έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι πρόσκληση που ενδεχοµένως
θα απηύθυνε διµερώς η Λευκορωσία στα κράτη µέλη της ΕΕ µε σκοπό την εκ µέρους τους
παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών, δεν δύναται να υποκαταστήσει πρόσκληση που θα
απευθύνεται άµεσα στο Γραφείο των δηµοκρατικών θεσµών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Η τήρηση εκ µέρους της Λευκορωσίας των διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο
του ΟΑΣΕ θα συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

_______________
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137/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την τροµοκρατική ενέργεια του LTTE (Τίγρεις για την

απελευθέρωση των Ταµίλ του Εφλάµ)
στη Σρι Λάνκα

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την πρόσφατη τροµοκρατική ενέργεια του LTTE στο
αεροδρόµιο του Κολόµπο. Καλεί το LTTE να παραιτηθεί από κάθε τροµοκρατική δραστηριότητα
και να δεσµευθεί εφεξής σε µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων µε την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την παρεµπόδιση των προσπαθειών του
νορβηγού µεσολαβητή και της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα καθώς και στην
αντιπολίτευση να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους
στον τρόπο τερµατισµού του εµφυλίου πολέµου και να µεριµνήσουν ώστε να εξευρεθεί µια µόνιµη
λύση που θα ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις όλων των κοινοτήτων µιας ενωµένης Σρι Λάνκα.

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

_______________
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138/01

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, συνδεδεµένων επίσης χωρών,
καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας,
χωρών της ΕΖΕΣ µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

σχετικά µε την κατάσταση στην ΠΓ∆Μ
Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η
Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία 1, συνδεδεµένες επίσης χώρες, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάσταση
στην ΠΓ∆Μ, η οποία εκδόθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2001.

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

_______________

                                                
1 Η Τουρκία επισηµαίνει ότι αναγνωρίζει την ΠΓ∆Μ µε τη συνταγµατική της ονοµασία.
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών διαβίβασε,
στις 11.6.2001, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενηµέρωσή του, ακριβές επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης περί διορισµού

του κ. John D. COOKE
του κ. Nicholas James FORWOOD
του κ. Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
του κ. Hubert LEGAL
της κ. Pernilla LINDH
του κ. Paolo MENGOZZI
του κ. Jörg PIRRUNG

ως µελών του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από 1η Σεπτεµβρίου
2001 έως 31 Αυγούστου 2007.

____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

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

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

1. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εισηγητής : ο κ. Putzhammer (Εργαζόµενοι - D)
Συνεισηγητής : ο κ. Gafo Fernandez (Εργοδότες - ES)

− Σχετικά : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση - (CES 933/2001) - Κατόπιν αιτήµατος του επιτρόπου
κ.LAMY, της 18ης Οκτωβρίου 2000.

 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι το διεθνές εµπόριο έχει ανάγκη από διεθνείς κανόνες

ιδίως όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων και τονίζει τη σηµασία µιας
αειφόρου και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης.

http://www.cese.europa.eu
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 Κύρια σηµεία της γνωµοδότησης :

Η ΟΚΕ κρίνει ότι πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης των αναπτυσσοµένων χωρών όπως, για παράδειγµα,
οι βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ που καθορίστηκαν 1998.

Οι βιοµηχανικές χώρες καταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου να επιταχυνθεί η ελευθέρωση
του διεθνούς εµπορίου στους κόλπους του ΠΟΕ και, συνεπώς, για να πείσουν τις
αναπτυσσόµενες χώρες να συµµετάσχουν στο νέο γύρο διαπραγµατεύσεων που θα αρχίσει το
Νοέµβριο στο Κατάρ.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα µιας "κοινωνικής ατζέντας". Εξάλλου, τονίζει ότι τόσο η
τήρηση των διεθνών κανόνων εργασία όσο και η παρακολούθησή της πρέπει να
περιληφθούν, σταδιακά, στις διµερείς συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΟΚΕ κρίνει ότι η ένταξη στο σφαιρικό πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του θέµατος των
κανόνων εργασίας δεν µπορεί και δεν πρέπει να ερµηνευθεί από τις αναπτυσσόµενες χώρες ως
µια πολιτική προστατευτισµού των βιοµηχανικών χωρών.

Από την άποψη αυτή, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί η παροχή βοήθειας - τόσο τεχνικής,
όσο και οικονοµικής φύσης - προς τις αναπτυσσόµενες χώρες για να διασφαλιστούν τόσο ο
προσδιορισµός των ελάχιστων αυτών κανόνων όσο και ο καθορισµός των αντίστοιχων
εύλογων προθεσµιών.

Η ΟΚΕ τονίζει ότι οι βασικοί κανόνες εργασίας θα µπορούσαν να περιληφθούν ως αρχή
προφύλαξης σε κοινή δήλωση όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών µελών της ∆ΟΕ και του
ΠΟΕ

Για το σκοπό αυτό είναι επιτακτικά αναγκαίο να εξεταστεί η σχέση που υφίσταται ανάµεσα
στα µέτρα εµπορικού χαρακτήρα, την ελευθέρωση των συναλλαγών και τους βασικούς
κανόνες εργασίας στο πλαίσιο ενός µόνιµου βήµατος ∆ΟΕ - ΠΟΕ, όπως πρότεινε - στα
συµπεράσµατά του - το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 1999. Κατά
την ΟΚΕ, για να είναι αυτό το βήµα πραγµατικά αντιπροσωπευτικό, θα πρέπει να διευρυνθεί
κατά τρόπο που να συµπεριλάβει διεθνείς οργανισµούς ανάπτυξης ή/και χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς όπως η ∆ιάσκεψη των ΗΕ για την Ανάπτυξη και το Εµπόριο, το Πρόγραµµα
των ΗΕ για την Ανάπτυξη, ∆ιεθνής Τράπεζα.... Επίσης, οι εργασίες του εν λόγω βήµατος θα
πρέπει να προβλέπουν τη συµµετοχή των διεθνών κοινωνικών εταίρων και άλλων τµηµάτων
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.

−      Αρµόδιος :ο κ. Jean-Franηois Bence
(τηλ.00 32 2 546 9399 - E-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

* * * *

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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2.  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

•  Προς µια στρατηγική της Κοινότητας για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία
Εισηγητής : ο κ. Etty (Εργαζόµενοι - NL)
Συνεισηγήτρια : η κα Schweng (Εργοδότες - AT)

− Σχετικό : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση - CES 937/2001

− Κύρια σηµεία : Όσον αφορά τα νοµοθετικά µέτρα, η ΟΚΕ φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να έχει µια ισορροπηµένη πολιτική που να συνδυάζει νοµοθετικά και µη
νοµοθετικά µέτρα.

Παρά την ισχύουσα νοµοθεσία για συγκεκριµένους κινδύνους, εξακολουθούν να υπάρχουν
τοµείς όπου η νοµοθεσία πρέπει να βελτιωθεί ή να διευρυνθεί καθώς και τοµείς όπου
απαιτείται ειδική νοµοθεσία, εκτός από τις γενικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο. Εκτός
από την αξιολόγηση της εφαρµογής των υφιστάµενων οδηγιών, η Επιτροπή θα πρέπει να
λάβει υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισµού του Μπιλµπάο, του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου και
άλλων, οι οποίες επισηµαίνουν που υπάρχουν προβλήµατα. Παραδείγµατα τέτοιων θεµάτων
είναι ο αµίαντος, ο θόρυβος, οι κραδασµοί και οι παρενοχλήσεις, για τα οποία προετοιµάζεται
ήδη νοµοθεσία, και η επαναλαµβανόµενη και µονότονη εργασία, και η µη ακτινοβολία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, επίσης, στους νέους κινδύνους που συνδέονται µε την
άτυπη απασχόληση ή εργολαβική ανάθεση εργασίας.

Η ΟΚΕ τονίζει τη σηµασία όχι µόνο ενός ενοποιηµένου ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου,
αλλά και των µη νοµοθετικών µέτρων που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τόσο τους εργοδότες
όσο και τους εργαζόµενους στην πρακτική εφαρµογή της υγείας και της ασφάλειας στον
χώρο εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή σ' αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί στις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις όπου υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πνεύµα υγείας και ασφάλειας
µέσω επιµορφωτικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης.

Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η µέθοδος ανοιχτού συντονισµού στον τοµέα της υγιεινής και της
ασφάλειας είναι κατάλληλη ως συµπληρωµατικό µέσο αναζωογόνησης της πολιτικής της ΕΕ
στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τον ορισµό
συγκεκριµένων στόχων για όλα τα κράτη µέλη ώστε να µειωθούν τα ατυχήµατα που έχουν
σχέση µε την εργασία και η συχνότητα των επαγγελµατικών νόσων. Η ΟΚΕ συνιστά, επίσης,
να διατυπωθούν κοινοί ορισµοί, που να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των
παραγόντων κινδύνου που δεν συµπεριλαµβάνονται ακόµη στις στατιστικές για την υγεία και
την ασφάλεια, όπως οι τραυµατισµοί που οφείλονται στην επαναληπτική εργασία ή οι
ψυχολογικοί παράγοντες (άγχος, διεκπεραίωση εργασίας, γενική κόπωση).
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Κάθε φορέας που ενέχεται στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και σε
εθνικό επίπεδο µπορεί να διαδραµατίσει ιδιαίτερο ρόλο:

•  Ο κινητήριος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
επαρκή χρηµατοδότηση και στελέχωση.

•  Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συλλογή και διάθεση
στατιστικών στοιχείων για τις επαγγελµατικές παθήσεις.

•  Τα κράτη µέλη έχουν και αυτά ευθύνες για την υγεία και την ασφάλεια.
 
•  Η σχέση της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια, την Υγιεινή, και την Υγεία
και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να διευκρινιστεί.

 
•  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία µπορεί επισηµαίνει και να
διαδίδει παραδείγµατα ορθής πρακτικής και να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις τάσεις
του τοµέα της υγείας και της ασφάλειας.

 
•  Το Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας για την αξιολόγηση
των προσπαθειών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
ιδίως όσον αφορά την εργασιακή υγεία και ασφάλεια.

Το κεκτηµένο στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί σηµαντικό µέρος του
κοινωνικού κεκτηµένου που θα γίνει αποδεκτό από τις υποψήφιες χώρες κατά τις
διαπραγµατεύσεις.

Η ΟΚΕ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της µε τη ∆ΟΕ στον
τοµέα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας.

− Αρµόδιος : ο κ. Alan HICK
(Τηλ.0032 2 546 9302 - E-mail : Alan Ηick@esc.eu.int)

* *  * *
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3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ύστερα από κοινή εξέταση στο τµήµα, παρουσία Επιτρόπου κ. Vitorino, η ΟΚΕ
υιοθέτησε τις παρακάτω δύο γνωµοδοτήσεις.

•  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Εισηγητής ο κ. Pariza Castanos (Εργαζόµενοι - ESP)
Συνεισηγητής ο κ. Mengozzi (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - IT)

− Σχετικά : COM(2000) 757 τελικό - CES 938/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ κρίνει σε γενικές γραµµές θετική την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η αγορά εργασίας της Ε.Ε. είναι ελλειµµατική όχι µόνο σε ειδικευµένους εργαζόµενους αλλά
και σε ανειδίκευτους. Τα κράτη µέλη πρέπει να ευνοήσουν την είσοδο και των δύο
κατηγοριών και να αναγνωρίσουν την οικονοµική και κοινωνική συµβολή που µπορεί να
προσφέρει η µετανάστευση εργατικού δυναµικού.

Πρέπει να αναγνωριστεί µε σαφήνεια ότι οι πολιτικές περιορισµού της εισδοχής οικονοµικών
µεταναστών, τις οποίες εφήρµοσαν τα κράτη µέλη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν
στη λαθροµετανάστευση.

Πρέπει να καταπολεµηθεί η παραοικονοµία, που παρέχει εργασία στους λαθροµετανάστες
και να καταστεί δυνατή η νόµιµη είσοδος µε µηχανισµούς νόµιµης εισόδου των µεταναστών
που αναζητούν εργασία, όπως η ειδική θεώρηση για αναζήτηση εργασίας και το
"µεταναστευτικό σχέδιο" του µεταναστεύοντος εργαζοµένου.

Πρέπει, επίσης, να καταπολεµηθούν οι εγκληµατικές οργανώσεις που ασκούν εµπόριο
ανθρώπων και να νοµιµοποιηθεί σταδιακά ο µεγάλος αριθµός των παράνοµων µεταναστών.

Για να ωφεληθούν από τη µετανάστευση και οι χώρες προέλευσης των µεταναστών, η ΟΚΕ
τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η οικονοµική και ανθρώπινη βοήθεια που τους παρέχεται και να
απευθύνεται για την τόνωση της ενδογενούς ποιοτικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα της
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

Σύµφωνα µε την ΟΚΕ, η κινητικότητα των µεταναστών, µεταξύ της χώρας υποδοχής και της
χώρας προέλευσης, και η εθελοντική επιστροφή πρέπει να αποτελέσουν για τη χώρα
προέλευσης παράγοντες ανάπτυξης και µια από τις καθοριστικές πτυχές της ρύθµισης των
µεταναστευτικών ροών.
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Οι µετανάστες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα δικαιώµατα των πολιτών των
κρατών µελών µε παράλληλη συνεκτίµηση του νοµικού χαρακτήρα κάθε κατάστασης:
παράνοµος µετανάστης, κάτοχος προσωρινής άδειας διαµονής, ή κάτοχος άδειας διαµονής
µακράς διαρκείας.

Η ΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των µεταναστών.

− Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.0032 2 546 9718 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Θέσπιση Κοινής ∆ιαδικασίας Παροχής Ασύλου
Εισηγητής: ο κ. Mengozzi (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - IT)
Συνεισηγητής: ο κ. Pariza Castanos (Εργαζόµενοι - ES)

- Σχετικά : COM(2000) 755 τελικό - CES 939/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τις δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής για την χορήγηση ασύλου. Ταυτόχρονα, όµως, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
όσον αφορά την οµοιοµορφία προς το χαµηλότερο επίπεδο για τον καθορισµό µιας κοινής
διαδικασίας.

Η ΟΚΕ συµφωνεί επίσης και µε την απαίτηση για την βαθµιαία αλλά και όσο το δυνατόν
ταχύτερη µετάβαση στη φάση καθορισµού µιας κοινής ολοκληρωµένης διεργασίας και ενός
οµοιόµορφου καθεστώτος.

Η ΟΚΕ κρίνει ότι η ύπαρξη καταλόγων "ασφαλών χωρών καταγωγής" και "ασφαλών τρίτων
χωρών" δεν είναι καθόλου επιθυµητό και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση, να αποτελέσει λόγο
για τη µη εξέταση της αιτήσεώς του.

Η διαδικαστική µέθοδος της ενιαίας θυρίδας θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη
µέλη, επιτρέποντας έτσι να επιταχυνθούν οι προθεσµίες και να καταστεί πιο αποτελεσµατική
και ισότιµη η διαδικασία.

Η θεώρηση εισόδου είναι ένα µέσο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε µια ορισµένη
ελαστικότητα χωρίς αυστηρούς κανόνες και υποστηρίζει επίσης τη χρήση προγραµµάτων
επανεγκατάστασης που απαιτούν συντονισµό µε τις ΜΚΟ και της UNCHR.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η Σύµβαση του ∆ουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί, µολονότι από πολλές
απόψεις είναι εξαιρετική.

Απαιτείται, επίσης, εναρµόνιση των εθνικών διατάξεων ως προς τον προσδιορισµό των
αναγκών προστασίας και των όρων παύσεως. Και στις δύο περιπτώσεις, η προσέγγιση µπορεί
να είναι υπερβολικά προσωπική.
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Η θέσπιση ενός ενιαίου καθεστώτος θα µπορούσε αναµφισβήτητα να απλουστεύσει το
σύστηµα, όσο όµως το καθεστώς του πρόσφυγα σύµφωνα µε την Σύµβαση της Γενεύης έχει
διεθνή διάσταση ισχύ, θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς που να
περιλαµβάνει όλες τις µορφές επικουρικής προστασίας που υπάρχουν στα κράτη µέλη.

Η ΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, προτίθεται να
διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στον προσδιορισµό και τη λειτουργία του συστήµατος που
προτείνεται από την Επιτροπή.

− Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.0032 2 546 9718 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

* * *

4. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Η πορεία της Μάλτας προς την ένταξη
Εισηγητής : ο κ. Walker (Εργοδότες - UK)

− Σχετικά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 936/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι κατά το τέλος της σουηδικής Προεδρίας η Μάλτα είχε
προσωρινώς ολοκληρώσει 17 κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων. Η χώρα πληροί τα
οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια ένταξης που ορίστηκαν στην Κοπεγχάγη και µπορεί να
αποτελέσει µια από τις πρώτες χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ. Όµως, η έλλειψη σαφούς
πολιτικής συναίνεσης στη Μάλτα ως προς την ένταξή της στην ΕΕ θέτει ένα ερωτηµατικό ως
προς το αν είναι όντως έτοιµη να ενταχθεί.

Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι η κυβέρνηση πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών σχετικά µε ειδικά κεφάλαια. Τονίζει τις ανησυχίες των εν λόγω
οργανώσεων σχετικά µε τον όγκο των παρεχόµενων πληροφοριών, τις σύντοµες προθεσµίες,
και την περιορισµένη κυκλοφορία τις εκτίµησης των επιπτώσεων.

Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της κυβέρνησης της Μάλτας να προτείνει τη σύσταση κοινής
συµβουλευτικής επιτροπής ΕΕ/Μάλτας.

Η ΟΚΕ επισηµαίνει και εξετάζει τους τοµείς που µπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στις
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις και σηµειώνει, επίσης, το σχετικά υψηλό αριθµό µεταβατικών
περιόδων και παρεκκλίσεων που ζητεί η Μάλτα.

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 95

∆ελτίο 03.09.2001 - EL - PE 304.998

Η ΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να θεωρηθεί επιλέξιµη για συµµετοχή στο ISPA.

- Αρµόδια: η κ. Nicola Murray
(Τηλ.0032 2 546 9628 - E-mail : nicola.murray@esc.eu.int)

•  Η ενταξειακή πορεία της Βουλγαρίας
Εισηγητής: ο κ. Etty (Οµάδα ΙΙ - NL)

- Σχετικά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CES 931/2001

- Κύρια σηµεία : Η συµπερίληψη από τη κυβέρνηση των οικονοµικών και κοινωνικών
οµάδων συµφερόντων στις προετοιµασίες της Βουλγαρίας ενόψει της ένταξης στην ΕΕ
φαίνεται να υπήρξε µέτρια µέχρι σήµερα. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η
χώρα είναι λιγότερο επιτυχής στον τοµέα αυτό από τις άλλες υποψήφιες χώρες. Η ΟΚΕ
προσπάθησε να σκιαγραφήσει µία αντικειµενική και συγκεκριµένη εικόνα της
κατάστασης.

Η ΟΚΕ συνιστά τη λήψη των εξής µέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης:

Η κυβέρνηση θα έπρεπε :

− να προβεί σε µια κοινή εκτίµηση µε τις οικονοµικές και κοινωνικές οµάδες συµφερόντων
σχετικά µε την έως τώρα ποιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης και να εξαγάγει
συµπεράσµατα που θα βελτιώσουν την διαδικασία στο µέλλον

 
− να συµπεριλάβει τις οµάδες αυτές όχι µόνο κατά την προετοιµασία της µελλοντικής

νοµοθετικής εργασίας στο πλαίσιο της ένταξης αλλά και στην παρακολούθηση της
εφαρµογής στην πράξη του κοινοτικού κεκτηµένου

 
− να συµµετάσχει πλήρως η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις ενταξειακές

προετοιµασίες της Βουλγαρίας.
 
 Οι οικονοµικές και κοινωνικές οµάδες συµφερόντων θα έπρεπε:
 
− να επωφεληθούν της ευκαιρίας, που τους προσφέρει το ACCESS - πρόγραµµα της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την απόκτηση ικανοτήτων.
 
− να διεξαγάγουν λεπτοµερείς διαβουλεύσεις µε τις σηµαντικές ευρωπαϊκές κλαδικές

οργανώσεις για να εξεύρουν λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργεί σε ορισµένους τοµείς
ένα ευρύ πλέγµα οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων συµφερόντων ώστε να συµµετάσχει
αποτελεσµατικά η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στην ενταξειακή διαδικασία.
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− να εντατικοποιήσει το διάλογο µε τις ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις µε στόχο τη

συµµετοχή τους στη διαδικασία διαβουλεύσεων, ιδίως όσον αφορά τα κεφάλαια του
κεκτηµένου που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για αυτές και για τις οµολόγους τους της ΕΕ.

 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε:
 
− να συµπεριλάβει τις απόψεις των οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων συµφερόντων στις

µελλοντικές τακτικές εκθέσεις της σχετικά µε την πρόοδο που πραγµατοποίησε η Βουλγαρία.

− Αρµόδια: η κ. Maarit LAURILA
(Τηλ.0032 2 546 9810 - E-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

•  Συµφωνία Mercosur - Οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές
Εισηγητής ο κ. Zufiaur (Εργαζόµενοι - Ε)

- Σχετικά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 932/2001

- Κύρια σηµεία : Στην γνωµοδότηση υπογραµµίζεται το ενδιαφέρον της ΟΚΕ και η ενεργός
συµµετοχή της στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
MERCOSUR και της Χιλής, µε την προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών των δύο
περιοχών.

Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ, της Mercosur και της Χιλής λέγεται ότι στοχεύουν σε ένα νέο
είδος σχέσεων µεταξύ περιφερειών και αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ.
Χρησιµεύουν επίσης ως υπόδειγµα στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο και αλληλεξαρτώµενο
κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ότι η ΕΕ θα έχει µια πρώτη ευκαιρία να θέσει σε
εφαρµογή τις διατάξεις της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας που υιοθετήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7-9 ∆εκεµβρίου 2000, µε την ενίσχυση της
κοινωνικής διάστασης των εξωτερικών της σχέσεων.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει την καταπολέµηση της φτώχιας και την προστασία των πιο αδύναµων
οµάδων της κοινωνίας, στο πλαίσιο των υφιστάµενων συµφωνιών που αναγνωρίζουν την
αρµοδιότητα του κράτους για τον σχεδιασµό των σχετικών πολιτικών. Εκφράζεται η ελπίδα
ότι η πρόσφατη µείωση των πόρων της ΕΕ για το σκοπό αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο το
επίπεδο της πραγµατικής συνεργασίας στην περιοχή.

Η ΟΚΕ υποδεικνύει να αναφέρονται ρητά οι θεµελιώδεις κανόνες εργασίας (∆ΟΕ 1998) ως
τµήµα του σώµατος των αρχών στις οποίες θα βασισθούν οι νέες συµφωνίες, από κοινού µε
τα υπόλοιπα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και την προσχώρηση στις αρχές της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
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- Αρµόδια : η κ. Ellen Durst
(Τηλ.0032 2 546 9845 - E-mail : ellen.dursta@esc.eu.int)

* * *

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Πράσινη βίβλος σχετικά µε την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων
Εισηγητής ο κ. Pezzini (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - Ι)

- Σχετικά : COM(2001) 68 τελικό - CES 925/2001

- Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ εξέτασε την Πράσινη Βίβλο σε συσχετισµό µε τη νέα προσέγγιση
του προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο δίνει έµφαση - παράλληλα µε την
εφαρµογή των υφιστάµενων κανονιστικών µέσων - στην ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στις διάφορες πολιτικές, στη συµµετοχή των διαφόρων
φορέων και στην εθελοντική διάσταση. Εξάλλου, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η Πράσινη Βίβλος
αποτελεί ένα µέσο που συµπληρώνει τη στρατηγική της "αειφόρου ανάπτυξης", η οποία
εξετάζεται, µεταξύ άλλων, και από οικονοµική και κοινωνική πλευρά.

Όσον αφορά το ρόλο των ενδιαφερόµενων φορέων (καταναλωτές, οι ΜΚΟ, η βιοµηχανία και
οι έµποροι λιανικής πώλησης), η ΟΚΕ υπογραµµίζει σχετικά τη σηµασία της υιοθέτησης
µέτρων κατάρτισης και εκπαίδευσης, εκφράζει τη λύπη της επειδή δεν γίνεται νύξη στους
εκπροσώπους των εργαζοµένων και συνιστά να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στη συµµετοχή του
τοµέα των υπηρεσιών, του τουρισµού και της γεωργίας, καθώς και στη συµµετοχή και
χρηµατοδότηση των ΜΜΕ.

Η ΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η προώθηση της περιβαλλοντικής
ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών επιτυγχάνεται µέσω της αξιοποίησης των δυνάµεων
της αγοράς και της τήρησης της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". ∆ιαφωνεί, όµως, µε την
πρόταση που διατυπώνεται στην Πράσινη Βίβλο να χρησιµοποιηθούν φορολογικά µέσα,
ζητεί την κατάργηση των "φαύλων επιδοτήσεων" και προτείνει τη θέσπιση ενός µέσου
επιβράβευσης για όσους έχουν δεσµευτεί ότι θα αναλάβουν εθελοντικές δράσεις υπέρ της
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

- Αρµόδια: η κ. Silvia Calamandrei
(Τηλ.0032 2 546 9657 - E-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  ΚΟΑ/Γεωργική αλκοόλη
Εισηγητής: o κ. Wilkinson (Eργοδότες) - UK)

-         Σχετικά : COM(2001) 101 τελικό - 2001/0055 (CNS) - CES  924/2001

- Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ ενώ υποστηρίζει πλήρως την άποψη για την καλύτερη ενηµέρωση
της αγοράς και τη συγκρότηση ενός βήµατος που θα αναλύει τις πληροφορίες αυτές, όπως
και την ανάγκη για τη θέσπιση ενός νοµικού πλαισίου που θα προβλέπει τα ανωτέρω, εν
τούτοις θεωρεί ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός εκείνων που προτείνει η
Επιτροπή µε τους οποίους µπορούν να εκπληρωθούν οι εν λόγω στόχοι. Η ΟΚΕ τονίζει ότι
στην πρόταση δεν διευκρινίζεται το ποια θα είναι η προστιθέµενη αξία της κοινής οργάνωσης
της αγοράς για τους παραγωγούς, τους χρήστες, και τους καταναλωτές.

Η ΟΚΕ, στα συµπεράσµατα της εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στα εξής σηµεία :

•  εµµένει ότι οποιαδήποτε κοινή οργάνωση της αγοράς στην οποία δεν θα περιλαµβάνονται οι
ρυθµίσεις που θα καλύπτουν πλήρως την αγορά της αλκοόλης θα είναι µοιραία ελαττωµατική

 

•  θεωρεί ότι η συγκρότηση µιας κοινής οργάνωσης της αγοράς θα απαιτηθεί η σύσταση µιας
ειδικής επιτροπής διαχείρισης

 

•  τονίζει την ανάγκη εναρµόνισης των ορισµών της ΕΕ όσον αφορά τη "γεωργική αλκοόλη"
προκειµένου να αποφευχθούν οι παρερµηνείες.

- Αρµόδια: η κ. Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ.0032 2 546 9454 - E-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Περί εµπορίας σπόρων και σπόρων γεωµήλων προς φύτευση"
•  Εισηγητής: ο κ. Scully (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - IRL)

−      Σχετικά : COM(2001) 186 τελικό - 2001/0289 CNS - CES 926/2001
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- Κύρια σηµεία : Η εµπορία σπόρων προς σπορά χύδην παρέχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα
στους παραγωγούς και στους καλλιεργητές. Όµως, η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της α)
επειδή οι µεγάλοι παραγωγοί µπορούν να τυγχάνουν παρέκκλισης βάσει των προτεινοµένων
αλλαγών - και αποκτούν έτσι τη δυνατότητα χρήσεως πιστοποιηµένων σπόρων χύδην µε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και β) διότι στο άρθρο 8 δεν γίνεται µνεία στο µέγεθος της
σποροµερίδας που συσκευάζεται προς εµπορία . Η ΟΚΕ κρίνει αναγκαίο να διευκρινισθεί
περαιτέρω κατά ποιο τρόπο ένα απλουστευµένο σύστηµα - στο πλαίσιο του οποίου το
συσκευασµένο εµπόρευµα χύδην ενδέχεται να µην σφραγίζεται - µπορεί να εγγυηθεί τη
γνησιότητα των πιστοποιηµένων σπόρων κατά την παράδοση του φορτίου.

− Αρµόδιος: ο κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(Τηλ.0032 2 546 9109 - E-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

* * *

6.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

•  Εκποµπές αερίων από κινητήρες εσωτερικής καύσης
Εισηγητής : ο κ. Barros Vale (Εργοδότες - P)

− Σχετικά : COM(2000) 840 τελικό - 2000/0336 COD - CES 920/2001

− Αρµόδιος: ο κ. Joao Pereira Dos Santos
(Τηλ.0032 2 546 9245 - E-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητής : ο κ. Byrne (Εργοδότες - IRL)

− Σχετικά : COM(2000) 80 τελικό - 2000/0044 COD - CES 934/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ υποστηρίζει θερµά τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού για
την καθιέρωση µιας αυστηρής αντιστοιχίας των διεθνών λογιστικών προτύπων σε όλη την
Εσωτερική Αγορά: Φρονεί ότι η έγκριση των ∆ΛΠ και η συµµετοχή της ΕΕ, από τις πρώτες
ήδη φάσεις, όσον αφορά την εκπόνηση κάθε νέου προτύπου ∆ΛΠ αποτελεί τον καλύτερο
τρόπο προστασίας των ευρωπαϊκών συµφερόντων.
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Η ΟΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι ανάγκες των ΜΜΕ και των άλλων
φορέων που δεν επηρεάζονται άµεσα από τον προτεινόµενο κανονισµό και φρονεί ότι οι
άλλες σηµαντικές προτάσεις, όπως η φορολογία και η πληροφόρηση των εργαζοµένων δεν
πρέπει να βλάψουν συναφείς πτυχές.

Τέλος, η ΟΚΕ προτείνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή της για να ενθαρρύνει το
IASB να διεξαγάγει διάλογο µε τους οµολόγους του των ΗΠΑ προκειµένου να
προετοιµάσουν το έδαφος για ένα ενδεχόµενο κοινό διεθνές πλαίσιο όσον αφορά την
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

− Αρµόδια: η κ. Alison Imrie
(Τηλ.0032 2 546 9501 - E-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Καινοτοµία
Εισηγητής : ο κ. ∆ηµητριάδης (Εργοδότες - GR)

− Σχετικά : COM(2000) 567 τελικό - CES 940/2001

− Κύρια σηµεία : Στη γνωµοδότηση της ΟΚΕ τονίζεται η κεφαλαιώδης σηµασία που έχει η
προώθηση των πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της καινοτοµίας στην Ένωση και δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση στην διευκόλυνση των διαδικασιών χρηµατοδότησης, στην σύγκλιση των
πολιτικών των µελών της Ένωσης και στην ευελιξία του κανονιστικού πλαισίου.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει επίσης θερµά τις κύριες γραµµές δράσης του προγράµµατος, πιστεύει
όµως, ότι οι στρατηγικοί στόχοι είναι φιλόδοξοι και θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλια. Οι
προτάσεις της ΟΚΕ όπως κωδικοποιήθηκαν και τεκµηριώθηκαν στην παρούσα γνωµοδότηση
µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία αναφορικά µε τις διαρθρωτικές αλλαγές:Η
ΟΚΕ προτείνει διάφορες ειδικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες περιλαµβάνουν τα εξής:

− την ελευθέρωση όλων των εθνικών προγραµµάτων Ε&Α,

− τη σηµασία της παραγωγής γνώσης σε όλα τα επίπεδα,

− τη διευκόλυνση των διαδικασιών απόκτησης των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας οι
οποίες πρέπει να γίνουν πιο απλές, χρονοβόρες και µε µικρότερο κόστος.

 
− την δυνατότητα δηµοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων από τον εφευρέτη εντός

λογικής προθεσµίας,
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− την ενίσχυση και προστασία των ΜΜΕ στις ερευνητικές τους δραστηριότητες µε στόχο τη
στροφή προς την επιχειρηµατική κουλτούρα ανάληψης κινδύνου,

− τη δηµιουργία ευρωπαϊκών κεφαλαίων εκκίνησης και κινδύνου,

− τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Καινοτόµου ∆ραστηριότητας,

− την εντατικοποίηση και βελτίωση των σχηµάτων κινητικότητας των ερευνητών µεταξύ
Πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας,

− και την προσέλκυση επιστηµόνων τρίτων χωρών σε ερευνητικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή
ακαδηµαϊκή κοινότητα και τη βιοµηχανία.

− Αρµόδια: η κ. Alison Imrie
(Τηλ.0032 2 546 9501 - E-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  6ο πρόγραµµα πλαίσιο ΕΤΑ
Εισηγητές: ο κ. Βernabei (Εργοδότες - I) και ο κ. Wolf (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D)

− Σχετικά : COM(2001) 94 τελικό - 2001/0053 COD και 2001/0054 CNS -
CES 921/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ συνοψίζει στην παρούσα γνωµοδότηση τις λεπτοµερείς
αναλύσεις των στόχων και των µέσων του προτεινόµενου 6ου ΠΠ που απορρέουν από
τους στρατηγικούς στόχους που αποφασίστηκαν στη Λισσαβόνα και τη Στοκχόλµη, και
προτείνει τα εξής:

 
− την αύξηση κατά 50% περίπου του συνολικού προϋπολογισµού της Κοινότητας για τις

δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΕΤΑ&Ε), ως µεσοπρόθεσµο
πολιτικό στόχο για την περίοδο µετά το 6οΠΠ (6ο πρόγραµµα πλαίσιο) και την πρόσκληση
των κρατών µελών και της βιοµηχανίας να ενεργήσουν ανάλογα από µέρους των

 
− την ανακατανοµή ορισµένων ειδικών χρηµατοοικονοµικών πόρων που προβλέπονται για το

6οΠΠ, σε συνδυασµό µε µικρή αύξηση του προϋπολογισµού (από 17,500 δισεκατοµµύρια.
ευρώ σε 18.930 δισεκατοµµύρια ευρώ)

 
− τη διασφάλιση της συνέχισης του υφιστάµενου προγράµµατος για τις δράσεις ΕΤΑ&Ε και

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που έχουν σχέση µε την εισαγωγή νέων δοµών και µέσων
που δεν έχουν δοκιµαστεί·
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− την αναδιάρθρωση του 6ουΠΠ γύρω από τρεις κύριους στόχους, όπως πρότεινε η Επιτροπή,

αλλά την αναδιάρθρωση των τριών κύριων στόχων γύρω από πέντε ειδικές δέσµες δράσεων·
 
− την εισαγωγή ειδικού τίτλου "ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" στις θεµατικές δράσεις
 
− την ενίσχυση του προγράµµατος ΕΥΡΑΤΟΜ, µε στόχο την ασφαλέστερη πυρηνική ενέργεια
 
− τον ακριβέστερο προσδιορισµό των νέων µέσων, όπως είναι τα δίκτυα αριστείας, τα

ολοκληρωµένα έργα και οι δράσεις δυνάµει τους άρθρου 169 της συνθήκης µε βάση τις
κύριες αρχές της διαφάνειας και της ίσης πρόσβασης

 
− την εναρµόνιση του κοινοτικού προγράµµατος µε τα διάφορα εθνικά προγράµµατα
 
− την επισήµανση της ανάγκης να υπερβεί τα σηµερινά επίπεδα η συµµετοχή των ΜΜΕ στο

6οΠΠ
 
− τη σαφήνεια σχετικά µε τα βιοµηχανικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα πνευµατικής

ιδιοκτησίας (∆ΠΙ)
 
− το συνδυασµό νέων µέσων µε άλλα κοινοτικά µέσα, όπως είναι τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
 
− την υπογράµµιση της σηµασίας της κινητικότητας των ανθρωπίνων πόρων
 

Σηµειώνοντας την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τα ειδικά προγράµµατα, η οποία
εξετάζει πιο λεπτοµερώς τις θεµατικές δράσεις στο πλαίσιο του 6ουΠΠ και του
προγράµµατος της ΕΥΡΑΤΟΜ, η ΟΚΕ επιφυλάσσεται να συµπεριλάβει τη δική της σε βάθος
αξιολόγηση των θεµατικών δράσεων στη µελλοντική γνωµοδότησή της επί της πρότασης της
Επιτροπής. Για το λόγο αυτό, όσον αφορά τις θεµατικές δράσεις η γνωµοδότηση
επικεντρώνει τις παρατηρήσεις της µόνο σε µια σύντοµη ανακεφαλαίωση, υπό µορφή
αρίθµησης, στην οποία τονίζει µόνο τα σηµαντικότερα σηµεία.

− Αρµόδια: κ. Birgit Fular
(Τηλ.0032 2 546 9044 - E-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

* * *
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7.       ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•  Η ανταγωνιστικότητα στον τοµέα των οδικών µεταφορών
Εισηγητής : ο κ. Tosh (Εργοδότες - UK)

−      Σχετικά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 922/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει το θέµα της φορολογίας που προξενεί
δυσλειτουργίες στο εσωτερικό αλλά και µεταξύ των κρατών µελών για όλες τις υποδοµές
και όλα τα µέσα µεταφοράς ώστε να διευκολύνει τη δηµιουργία ταυτόσηµων για το
σύνολο του κλάδου των µεταφορών.

ΟΚΕ απευθύνει επείγουσα έκκληση για την καθιέρωση σε ευρωπαϊκή κλίµακα φορολογικών
και τιµολογιακών διαρθρώσεων οι οποίες "θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα". Πιστεύει
ότι πρέπει να υπάρξει µια µετατόπιση από τους φόρους προς τις επιβαρύνσεις. Επίσης, οι
έντονες διακυµάνσεις των τιµών που οφείλονται στην ad valorum φορολογία των καυσίµων
επιφέρουν άσκοπες διαταραχές της οικονοµίας και της κινητικότητας. Γι' αυτό η φορολογία
θα πρέπει να αντικατασταθεί µε µια πάγια εισφορά.

Για να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο η ΟΚΕ
συνιστά τη δηµιουργία ενός δηµοσιονοµικού κλίµατος που να ευνοεί τις επενδύσεις ή
τεχνολογικές καινοτοµίες για τη µείωση των εκποµπών CO2 και των προβληµάτων
κυκλοφοριακής συµφόρησης. Η ΟΚΕ ανησυχεί ότι η προτεινόµενη, µονοµερής φορολογία,
ιδίως του CO2 θα επιτρέψει σε ξένες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πλεονέκτηµα κόστους.

Οι ετήσιες επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων οχηµάτων κάνουν διάκριση µεταξύ των οχηµάτων
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την επιβάρυνση των εκποµπών που
προκαλούν. Τα οδικά τέλη πρέπει να κάνουν µια διάκριση υπέρ των "φιλικών προς το
οδόστρωµα" οχηµάτων.

−      Αρµόδιος : ο κ. Robert Steinlechner
(Τηλ.0032 2 546 8287 - E-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•       Ζώνες ασφαλείας

          Εισηγητής : ο κ. Garcia Alonso (Εργοδότες - Ε)

−      Σχετικά : COM(2000) 812 τελικό -2000/0315 COD CES 923/2001

− Αρµόδια : η κ. Carmen Avellaner
(Τηλ.0032 2 546 9794 - E-mail : Carmen.Αvellanerdesantos@esc.eu.int)
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•  Κατάρτιση των επαγγελµατιών οδηγών οδικών µεταφορών
Εισηγητής: ο κ. Kielman (Εργοδότες - NL)

− Σχετικά : COM(2001) 56 τελικό - 2001/0033 COD - CES 923/2001

− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ είναι πεπεισµένη όπως και η Επιτροπή ότι δεν πρέπει πλέον να υφίσταται
µια κατάσταση όπου επαγγελµατίες οδηγοί απασχολούνται στον κλάδο της µεταφοράς επιβατών
και εµπορευµάτων χωρίς να διαθέτουν οποιαδήποτε επαγγελµατική κατάρτιση. Μπορεί επίσης να
συµφωνήσει µε την πραγµατιστική πρόταση να καθιερωθεί µια υποχρεωτική στοιχειώδης
κατάρτιση, όπως συµβαίνει σε ορισµένα κράτη µέλη.

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της απαλλαγής από την υποχρέωση της στοιχειώδους βασικής
κατάρτισης των επαγγελµατιών οδηγών, που απασχολούνται ήδη στο επίπεδο αυτό τη στιγµή που
θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία όπως και µε την πρόταση να παρακολουθεί η εν λόγω κατηγορία οδηγών
µαθήµατα επιµόρφωσης κάθε πέντε χρόνια.

Κατά την άποψη της ΟΚΕ, η Επιτροπή επικεντρώνει υπερβολικά το ενδιαφέρον της στις
ποσοτικές πτυχές, και συγκεκριµένα στον κατώτερο αριθµό ωρών κατάρτισης και δεν ασχολείται
αρκετά για τους κανόνες που πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο για την επιµόρφωση και
τις εξετάσεις.

Τέλος, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι, µε δεδοµένες τις απαιτήσεις που θέτει η Επιτροπή για τους
εκπαιδευτές θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν αρκετοί εκπαιδευτές.

− Αρµόδιος : ο κ. Luis Lobo
(Τηλ.0032 2 546 9717 - E-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

* * *

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•      Ετήσια έκθεση του Ταµείου Συνοχής 1999
         Εισηγητής : ο κ. Pezzini (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - Ι)

−     Σχετικά :COM(2001) 822 τελικό CES 928/2001

Κυριότερα σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την  ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσµατα του
Ταµείου Συνοχής.  Τονίζει επίσης ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ του
Ταµείου Συνοχής και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων προκειµένου να διασφαλισθούν οι

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu)
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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απαραίτητες ενέργειες και ζητεί τη βελτίωση των οικονοµικών τεχνικών ούτως ώστε να
καταστούν πιο ικανοποιητικές οι "εκ των προτέρων" αξιολογήσεις των σχεδίων.

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ.0032 2 546 9313 - E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Εισηγητής: ο κ. J. Bento Gonηalves (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P)

− Σχετικά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 927/2001

− Κύρια σηµεία : Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ κρίνει γενικά θετική την πρόταση της Επιτροπής.

Τονίζει ότι πρόκειται για ένα τοµέα τεχνικά πολύπλοκο αλλά και τεράστιας πρακτικής
σηµασίας, ζητήµατος όπως είναι η ρύθµιση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των Κοινοτήτων,
θα πρέπει να επιδιωχθεί η προώθηση της επίτευξης των στόχων της ενίσχυσης της
αποτελεσµατικότητας και της ευελιξίας χωρίς όµως να θυσιαστεί ο εξίσου σηµαντικός στόχος
της διασφάλισης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Σε αυτήν ακριβώς τη διασφάλιση της
συµβατότητας µεταξύ όλων των προαναφερθέντων στόχων αποσκοπούν τόσο οι ανησυχίες
που εξέφρασε του Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, η ΟΚΕ εκφράζει την επιθυµία να αποτελέσει ο νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός ένα
ουσιαστικό και αποτελεσµατικό µηχανισµό για την προώθηση του επιµερισµού της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης των Κοινοτήτων µε τα αντίστοιχα κράτη µέλη.

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ.0032 2 546 9313 - E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Θέσπιση µιας κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS)
Εισηγητής : ο κ.Walker (Εργοδότες - UK)

− Σχετικά : COM(2001) 83 τελικό - CES 930/2001

− Κυριότερα σηµεία: Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής συνιστώντας να ληφθεί
δεόντως η ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νησιά και οι άλλες περιοχές οι
οποίες λόγω της φύσεώς τους είναι αποκοµένα από το έδαφος της Κοινότητας.

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ.0032 2 546 9313 - E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu)
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•  Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
Εισηγητής : ο κ. Bento Goncalves (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P)

− Σχετικά : COM(2001) 38 τελικό - CES 929/2001

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ.0032 2 546 9313 - E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 _____________
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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 ΕΩΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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oeuvre d'art - droit de suite
offres publiques d'acquisition

électricité et sources
d'énergie renouvelables
marge de solvabilité

des entreprises:
d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
commercialisation des semences de:

plantes fouragères;
céréales;

pommes de terre;

consultation

Travaux législatifs

bilan de la présidence SV
programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
OCM fruits et légumes
soutien aux stratègies
nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
situation des réfugiés

burundais en Tanzanie

Débat d'actualité

Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg
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le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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A m e n d e m e n ts l é g i sl a t i fs

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

A 5 - 0 2 2 7 / 2 0 0 1 R o t h e
2 0 0 0 / 0 116  IT R E

A 5 - 0 2 11/ 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 4 9  EC O N

A 5 - 0 2 12 / 2 0 0 1 E t t l
2 0 0 0 / 0 2 5 1 EC O N

A 5 - 0 2 2 0 / 2 0 0 1 K a r a s
2 0 0 0 / 0 2 6 0  EC O N

A 5 - 0 2 2 1/ 2 0 0 1 G r ö n f e l d  B e r g m a n
2 0 0 0 / 0 2 3 3  IT R E

A 5 - 0 2 2 6 / 2 0 0 1 F l e sc h
2 0 0 0 / 0 3 2 8  IT R E

A 5 - 0 2 3 2 / 2 0 0 1 N i e b l e r
2 0 0 0 / 0 18 7  IT R E

A 5 - 0 2 18 / 2 0 0 1 C a l l a n a n
2 0 0 0 / 0 2 6 2  EN VI

A 5 - 0 2 19 / 2 0 0 1 M c K e n n a
2 0 0 0 / 0 2 2 7  E N V I

A 5 - 0 2 2 8 / 2 0 0 1 C a r r i l h o
2 0 0 0 / 0 3 3 8  D E VE

A 5 - 0 2 4 4 / 2 0 0 1 B r o k
2 0 0 1/ 0 112  A F ET

A 5 - 0 2 16 / 2 0 0 1 B o u r l a n g e s
2 0 0 0 / 0 3 3 7  C O N T

N o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

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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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

I. 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

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού
ενός πρωτότυπου έργου τέχνης

ΣΥΝ∆ 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III κοινό σχέδιο που
εγκρίθηκε

03-Ιουλ-01 �/� Bolkestein 02/07/01

δέκατη τρίτη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το δίκαιο των εταιρειών σχετικά µε τις δηµόσιες
προσφορές εξαγοράς

ΣΥΝ∆ 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III απόρριψη 04-Ιουλ-01 �/� Bolkestein 03/07/01

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά
προσωπικού στις αναπτυσσόµενες χώρες

ΕΞΩΤ 2000/0062
C5-0247/2001
υπό µορφήν
επιστολής

COD ***II κοινή θέση που εγκρίθηκε 04-Ιουλ-01 χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας

ΒΕΕΕ 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II τροποπ. κοινή θέση 04-Ιουλ-01 �/� Loyola de Palacio
03/07/01

οδηγία του ΕΚ και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις
επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής

ΟΙΚΟ 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 04-Ιουλ-01 �/� Bolkestein 03/07/01
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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

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου
φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζηµιών

ΟΙΚΟ 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 04-Ιουλ-01 �/� Bolkestein 03/07/01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τις δραστηριότητες ιδρυµάτων επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών

ΟΙΚΟ 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 04-Ιουλ-01 �/� Bolkestein 03/07/01

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς
λογαριασµούς του ∆ηµοσίου

ΟΙΚΟ 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

03-Ιουλ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε
την οποία καθιερώνεται κοινοτικός κώδικας σχετικά µε τα
φάρµακα προς ανθρώπινη χρήση (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΝΟΜΙ 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

03-Ιουλ-01 χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα σχετικά µε τα κτηνιατρικά
φάρµακα (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΝΟΜΙ 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

03-Ιουλ-01 χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τα όργανα µετρήσεων

ΒΕΕΕ 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 03-Ιουλ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου "EU"
στο ∆ιαδίκτυο (Internet)

ΒΕΕΕ 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 04-Ιουλ-01 �/� Liikanen 03/07/01

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική
ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΒΕΕΕ 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Liikanen 03/07/01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 94/25/ΕΚ για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής

ΠΕΡΒ 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Liikanen 05/07/01

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

ΠΕΡΒ 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Schreyer 04/07/01

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις δράσεις στον τοµέα ενίσχυσης των
εκριζωθέντων πληθυσµών στις αναπτυσσόµενες χώρες της
Ασίας και της Λατινικής Αµερικής

ΑΝΑΠ 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Patten 05/07/01
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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

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη χορήγηση
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

ΕΞΩΤ 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Solbes Mira
04/07/01

κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την καταπολέµηση των
επίγειων ναρκών κατά προσωπικού στις τρίτες χώρες εκτός
των αναπτυσσοµένων χωρών

ΕΞΩΤ 2000/0062
C5-0053/2001
υπό µορφήν
επιστολής

CNS * νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

04-Ιουλ-01 χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση

κανονισµός του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του καταστατικού
των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε
ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών
προγραµµάτων

ΕΛΕΓ 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * τροποπ. νοµοθ. πρόταση 05-Ιουλ-01 �/� Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01

κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή ελάχιστων
αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΟΙΚΟ 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

04-Ιουλ-01 χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση

οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ σχετικά µε τη
διάθεση στο εµπόριο σπόρων φυτών χορτονοµής, σπόρων
σιτηρών και φύτρων γεωµήλων

ΓΕΩΡ 2001/0089
C5-0163/2001
υπό µορφήν
επιστολής

CNS * νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

04-Ιουλ-01 χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση

κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 περί πρόσθετων τεχνικών
µέτρων για την αποκατάσταση του µπακαλιάρου gardus
morhua στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (∆ιαίρεση ICES VIIa)

ΑΛΙΕ 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * νοµοθ. πρόταση που
εγκρίθηκε

05/07/2001 �/� Fischler 05/07/01
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II. 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, [X]: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

Τίτλος Στοιχεία φακέλου
αρµόδια επιτροπή
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έγγραφο συνόδου
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας

2000/0116
ΒΕΕΕ
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

οδηγία του ΕΚ και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις
επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής

2000/0249
ΟΙΚΟ
Ettl

A5-0211/2001
COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου
φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζηµιών

2000/0251
ΟΙΚΟ
Ettl

A5-0212/2001
COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Τίτλος Στοιχεία φακέλου
αρµόδια επιτροπή

εισηγητής
έγγραφο συνόδου

διαδικασία
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις δραστηριότητες ιδρυµάτων επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών

2000/0260
ΟΙΚΟ
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τα όργανα µετρήσεων

2000/0233
ΒΕΕΕ

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου
επιπέδου "EU" στο ∆ιαδίκτυο (Internet)

2000/0328
ΒΕΕΕ
Flesch

A5-0226/2001
COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική
ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2000/0187
ΒΕΕΕ
Niebler

A5-0232/2001
COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/25/ΕΚ για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής

2000/0262
ΠΕΡΒ

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE
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απόλυτος αριθµός
τροπολογιών που

εγκρίθηκαν

Τροπολογίες που εγκρίθηκαν ανάλογα µε τη διάρθρωση της
πράξης

Τίτλος Στοιχεία φακέλου
αρµόδια επιτροπή

εισηγητής
έγγραφο συνόδου

διαδικασία
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σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

2000/0227
ΠΕΡΒ

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τις δράσεις στον τοµέα ενίσχυσης
των εκριζωθέντων πληθυσµών στις αναπτυσσόµενες χώρες
της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής

2000/0338
ΑΝΑΠ

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]

απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη χορήγηση
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

2001/0112
ΕΞΩΤ
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

Κανονισµός του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του
καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι
επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη
διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων

2000/0337
ΕΛΕΓ

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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III. Νοµοθετικές παραποµπές: πτυχές προγραµµατισµού, προϋπολογισµού και επιτροπολογίας

Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του
Βασιλείου της Σουηδίας µε σκοπό την έγκριση
απόφασης του Συµβουλίου για επέκταση της
εντολής της Europol προκειµένου να καλύψει τη
δίωξη σοβαρών µορφών διεθνούς εγκλήµατος που
απαριθµούνται στο παράρτηµα της Σύµβασης της
Europol

2001/0817
ΕΛΕΥ

επέκταση του πεδίου δράσης της Europol
µε σκοπό να διώκει τις σοβαρές µορφές
διεθνούς εγκλήµατος. Η έγκριση αυτής
της απόφασης θα έχει ως συνέπεια την
παρέκκλιση από την απόφαση του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 µε
την οποία επεκτείνεται η εντολή της
Europol για την καταπολέµηση της
παραχάραξης του χρήµατος και της
φαλκίδευσης των τρόπων πληρωµής

ουδέν πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/6/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε την εγκατάσταση και τη
χρήση, εντός της Κοινότητας, επιβραδυντών
ταχύτητας σε ορισµένων κατηγορίες οχηµάτων µε
κινητήρα � Τόµος II

2001/0135
ΠΕMT

η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της
οδηγίας 92/6/ΕΟΚ κατά τρόπον ώστε να
προβλέπεται η εγκατάσταση µηχανισµών
περιορισµού της ταχύτητας στα οχήµατα
των κατηγοριών Μ2 και Μ3 µε ανώτατο
βάρος κάτω των 10 τόννων (λεωφορεία
και πούλµαν) και της κατηγορίας Ν2
(φορτηγά ανώτατου βάρους άνω των 3,5
τόννων).

ουδέν ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον
τοµέα της προστιθέµενης αξίας

2001/0133
ΟΙΚΟ

η παρούσα πρόταση δηµιουργεί
µοναδικό νοµικό πλαίσιο που ορίζει
σαφείς και περιοριστικούς κανόνες που
διέπουν τη συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών. Προτείνεται αφενός να
ενισχυθούν οι νοµικές διατάξεις του
κανονισµού 218/92/ΕΟΚ και, αφετέρου,
να ενσωµατωθούν σε αυτόν οι διατάξεις
της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.

η έγκριση αυτού του κανονισµού που
αποσκοπεί στην ενίσχυση της
αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των
φορολογικών διοικήσεων των
κρατών µελών σε ζητήµατα ΦΠΑ, θα
έχει θετικές επιπτώσεις στο σκέλος
των εσόδων του κοινοτικού
προϋπολογισµού

ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση εισάγει κανονιστική
επιτροπή (άρθρο 40) δυνάµει της
απόφασης επιτροπολογίας
1999/0468
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οδηγία του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε την
αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών στον τοµέα της άµεσης και έµµεσης
φορολογίας

2001/0134
ΟΙΚΟ

η παρούσα πρόταση δεν φιλοδοξεί να
τροποποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις των φορολογουµένων ούτε
να τροποποιήσει τους κανόνες σχετικά µε
την εφαρµογή της νοµοθεσίας ΦΠΑ, αλλά
απλώς και µόνον να προσαρµόσει τη
διοικητική συνεργασία στις προκλήσεις
της εσωτερικής αγοράς και, εποµένως,
να παράσχει στις φορολογικές αρχές ένα
απλό και αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο
προκειµένου να καταπολεµήσουν τους
απατεώνες (βλέπε επίσης φάκελος
2001/0133)

βλέπε φάκελο 2001/0133 ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση δεν αναφέρεται στην
επιτροπολογία δυνάµει της
απόφασης 1999/468/ΕΟΚ·
εντούτοις, η οδηγία 77/799/ΕΟΚ
προβλέπει, στο άρθρο 9 αυτής,
επιτροπή η οποία θεσπίζει έναν
µηχανισµό διαβουλεύσεων µεταξύ
των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών αφενός και ενηµέρωσης
της Επιτροπής αφετέρου

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
Απριλίου 2001, περί κατανοµής µεταξύ των
κρατών µελών των αδειών τις οποίες λαµβάνουν
βάσει της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ρουµανίας και περί θεσπίσεως
ορισµένων όρων για τις οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και την προώθηση των
συνδυασµένων µεταφορών

2001/0138
ΠΕMT

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί για
λόγους συνοχής να καταστήσει
οµοιόµορφους τους κανόνες που διέπουν
την κατανοµή, τη διαχείριση και τη
χορήγηση αδειών που συνοδεύουν την
οδική µεταφορά εµπορευµάτων

ουδέν πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί τροποποίησης του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συµβουλίου για τη
διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού
δυναµικού στην Κοινότητα

2001/0127
ΑΠΑΣ

η παρούσα πρόταση εκσυγχρονίζει τον
ισχύοντα νοµικό µηχανισµό µετά από την
έγκριση του σχεδίου δράσης για τις
στατιστικές ανάγκες της ΟΝΕ

ουδέν νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

η πρόταση αναφέρεται στην
επιτροπή του στατιστικού
προγράµµατος που θεσπίζεται µε
το πρώτο άρθρο της απόφασης
του Συµβουλίου αριθ. 89/382/ΕΟΚ
µε τα προνόµια µιας κανονιστικής
επιτροπής δυνάµει της απόφασης
1999/468/ΕΚ
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κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ)
95/93 του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993,
περί καθορισµού κοινών κανόνων όσον αφορά την
κατανοµή χρονικών ζωνών στα αεροδρόµια της
Κοινότητας

2001/0140
ΠΕMT

η παρούσα πρόταση εκσυγχρονίζει τις
διατάξεις που διέπουν τους κοινούς
κανόνες κατανοµής χρονικών ζωνών στα
αεροδρόµια· αποτελεί συνέχεια των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Στοκχόλµης της
23ης/24ης Μαρτίου 2001

ουδέν νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

η πρόταση καθιερώνει
κανονιστική επιτροπή (άρθρο 13)
δυνάµει της απόφασης
επιτροπολογίας 1999/0468

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί, υπέρ των βοηθών
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου,
σχετικά µε την εφαρµογή των καθεστώτων
κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη
µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που
µετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας, και
τον κανονισµό (ΕΟΚ) 574/72 του Συµβουλίου περί
καθορισµού των τρόπων εφαρµογής του
Κανονισµού

2001/0137
ΝΟΜΙ

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη
θέσπιση διατάξεων βάσει των οποίων θα
εφαρµόζεται µε µεγαλύτερη άνεση και
αµετάκλητα η νοµοθεσία κοινωνικής
ασφάλισης του κράτους µέλους από το
οποίο προέρχονται οι βοηθοί των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, και να εξασφαλίσει στους
τελευταίους κατάλληλη γι' αυτούς
κοινωνική κάλυψη µέσω της καθιέρωσης
του δικαιώµατος επιλογής σε ό,τι αφορά
τη νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που
θα ισχύει στην περίπτωσή τους

ουδέν πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καθιέρωση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης µε σκοπό την προώθηση
των µη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν ως
κύριο σκοπό τους την προάσπιση του
περιβάλλοντος � Τόµος ΙΙI

2001/0139
ΠΕΡΒ

η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την
υλοποίηση προγράµµατος ενθάρρυνσης
των ΜΚΟ που έχουν ως βασικό τους
στόχο την προάσπιση του περιβάλλοντος
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συµβάλλουν ή
έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση της
πολιτικής και της νοµοθεσίας της
Κοινότητας στον τοµέα του
περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές της
Ευρώπης

η υλοποίηση αυτού του
προγράµµατος για την περίοδο
2002-2006 συνεπάγεται
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της
τάξεως των 32 εκατ. € περίπου

πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση δεν αναφέρεται στην
επιτροπολογία δυνάµει της
απόφασης 1999/468/ΕΟΚ·
εντούτοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι
οι ΜΚΟ που µάχονται υπέρ του
περιβάλλοντος αποτελούν µέρος
των οµάδων εµπειρογνωµόνων
και των επιτροπών που
συστήνουν τα κοινοτικά όργανα
για την προετοιµασία και την
εφαρµογή πολιτικών,
προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών της Κοινότητας.
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απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ρουµανίας περί θεσπίσεως ορισµένων
όρων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και
την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών

2001/0032
ΠΕMT

η παρούσα πρόταση σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας µε τη Ρουµανία κατά
το πρότυπο των σχεδόν πανοµοιότυπων
συµφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί µε
τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία,
αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη
διέλευση από την επικράτεια των
συµβαλλοµένων µερών, ιδίως µέσω της
ανταλλαγής αδειών διέλευσης για τις
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές

αυτή η πρόταση δεν συνεπάγεται
δαπάνες λειτουργίας που
προορίζονται να χρηµατοδοτήσουν
τις συνεδριάσεις της µικτής
επιτροπής ΕΟΚ-Ρουµανίας

πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της
κατάρτισης, των ανταλλαγών και της συνδροµής
για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη
(πρόγραµµα "PERICLES")

2001/0105
ΕΛΕΥ

η παρούσα πρόταση κοινοτικού
προγράµµατος έχει ως στόχο τη θέσπιση
ορισµένων µέτρων (βλέπε άρθρο 3 της
πρότασης) για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη. Λαµβάνει υπόψη
διακρατικές και πολυτοµεακές πτυχές.
Έχει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση
της σύγκλισης του περιεχοµένου των
πράξεων προκειµένου, µε βάση τον
προβληµατισµό γύρω από τις καλύτερες
πρακτικές, να εξασφαλισθεί ένας βαθµός
ισότιµης προστασίας ενώ συγχρόνως θα
γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα των
παραδόσεων κάθε κράτους µέλους

το ποσό της δηµοσιονοµικής
ένδειξης για την υλοποίηση του
προγράµµατος κατά την περίοδο
2002-2005 υπολογίζεται σε 4 εκατ. €

νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

η πρόταση δεν αναφέρεται στην
απόφαση 1999/468
"επιτροπολογία"· εντούτοις,
αναφέρει τη συµβουλευτική
επιτροπή για το συντονισµό στον
τοµές της καταπολέµησης των
περιπτώσεων απάτης µε
αρµοδιότητες την εξέταση
οιουδήποτε ζητήµατος σχετικού µε
την αξιολόγηση των αναγκών για
την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη, ιδιαίτερα στον τοµέα
της κατάρτισης, µέσω της οµάδας
"εµπειρογνώµονες παραχάραξης
του ευρώ", συµπεριλαµβανοµένης
της εφαρµογής του παρόντος
προγράµµατος και της
συµµετοχής των υποψηφίων για
προσχώρηση χωρών
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απόφαση του Συµβουλίου για την επέκταση των
επιπτώσεων της απόφασης για τη θέσπιση
προγράµµατος δράσης σε θέµατα κατάρτισης,
ανταλλαγών και συνδροµής για την προστασία του
ευρώ από την παραχάραξη (πρόγραµµα
"PERICLES" στα κράτη µέλη που δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα

2001/0106
ΕΛΕΥ

βλέπε φάκελο 2001/0105 βλέπε φάκελο 2001/0105 νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

βλέπε φάκελο 2001/0105

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε µια δεύτερη
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης υπέρ του Ταµείου για την ανέγερση
προστατευτικής θεµελίωσης στο Τσερνοµπίλ �
Τόµος ΙΙ

2001/0113
ΠΡΟΫ

η παρούσα πρόταση αφορά τη δεύτερη
συνεισφορά ύψους 100 εκατ. ευρώ που
ανήγγειλε η Κοινότητα κατά τη δεύτερη
διάσκεψη των πιστωτών που
πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο 2000 στο
Βερολίνο· η εν λόγω συνεισφορά θα
διέπεται από τους όρους που
καθορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης 98/381/ΕΚ του Συµβουλίου
της 5ης Ιουνίου 1998

το κόστος της δράσης θα
χρηµατοδοτηθεί από το υφιστάµενο
κονδύλι του προϋπολογισµού
σχετικά µε το Ταµείο για την
ανέγερση προστατευτικής
θεµελίωσης στο Τσερνοµπίλ. Η
µεταφορά 25 εκατ. € για τη
συνεισφορά του 2001 θα
πραγµατοποιηθεί από το κονδύλι B7-
520 προς την υφιστάµενη θέση του
προϋπολογισµού σχετικά µε το
Ταµείο

ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου περί του Ευρωπαϊκού
΄Ετους των Ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003

2001/0116
ΑΠΑΣ

η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει τους
6 στόχους που είχαν τεθεί για "το
ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες"

οι δηµοσιονοµικοί πόροι
υπολογίζονται σε 12 εκατ. € που θα
διατεθούν από το κονδύλι B5-806
του προϋπολογισµού

νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

το άρθρο 6 της πρότασης
προβλέπει συµβουλευτική
επιτροπή δυνάµει του άρθρου 3
της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ
"επιτροπολογία"
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που
πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους
προς διαπραγµάτευση

2001/0117
ΟΙΚΟ

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην
εναρµόνιση των απαιτήσεων σχετικά µε
την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη διανοµή
του προς έκδοση φυλλαδίου σε
περίπτωση δηµόσιας προσφοράς
κινητών αξιών ή ενόψει της εισαγωγής
κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση. Η
οδηγία ισχύει εποµένως για τις κινητές
αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή
γίνονται δεκτές για διαπραγµάτευση σε
ρυθµισµένη αγορά, υπό την έννοια της
οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες
επενδύσεων (93/22/ΕΟΚ - DSI), πράγµα
που αντιπροσωπεύει µείζονα αλλαγή σε
σχέση µε το ισχύον σύστηµα που
βασίζεται στην οδηγία 80/390/ΕΟΚ
σχετικά µε το προς έκδοση φυλλάδιο
προκειµένου να γίνουν δεκτές κινητές
αξίες προς εγγραφή στο χρηµατιστήριο
αξιών, και στην οδηγία 89/298/ΕΟΚ
σχετικά µε το προς έκδοση φυλλάδιο σε
περίπτωση δηµόσιας προσφοράς
κινητών αξιών. Η έγκριση αυτής της
οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσµα την
παρέκκλιση από την οδηγία 80/390/ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
82/148/ΕΟΚ, 87/345/ΕΟΚ, 90/211/ΕΟΚ
και 94/18/ΕΚ, καθώς και από την οδηγία
89/298/ΕΟΚ

ουδέν ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

το άρθρο 22 αναφέρεται στην
επιτροπή κινητών αξιών (στο εξής
"η επιτροπή"). Αυτή η επιτροπή
έχει ως αποστολή να επικουρεί
την Επιτροπή στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων της επιπέδου 2
(επιτροπολογία) (περίπτωση
Lamfalussy")· βλέπε επίσης
φάκελο 2001/0118·
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις πράξεις προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (καταχρηστικές
πρακτικές στην αγορά)

2001/0118
ΟΙΚΟ

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να
εξασφαλίσει την ακεραιότητα των
ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών
αγορών, να καθιερώσει και να θέσει σε
εφαρµογή κοινούς κανόνες
καταπολέµησης των καταχρηστικών
πρακτικών στην αγορά σε ολόκληρη την
Ευρώπη και να ενισχύσει την
εµπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές
αυτές· η έγκριση αυτής της οδηγίας θα
έχει ως αποτέλεσµα την παρέκκλιση από
την οδηγία σχετικά µε τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες·

ουδέν ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

το άρθρο 17 αναφέρεται στην
ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών
αξιών ("περίπτωση Lamfalussy")·
η Επιτροπή δικαιολογεί την
πρότασή της επικαλούµενη την
αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη
οι νέες εξελίξεις στην εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας
προκειµένου να αναπτυχθούν τα
απαιτούµενα εκτελεστικά µέτρα
έτσι ώστε να εξασφαλισθούν ίσοι
όροι ανταγωνισµού για τους
οικονοµικούς παράγοντες, καθώς
και για να ενισχυθεί η συνεργασία
µεταξύ των αρµοδίων αρχών

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών όσον αφορά τη διαφήµιση και τη
χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού

2001/0119
ΝΟΜΙ

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη
ρύθµιση της διαφήµισης και της χορηγίας
υπέρ των προϊόντων καπνού, εκτός της
τηλεοπτικής διαφήµισης που καλύπτεται
ήδη από άλλες κοινοτικές ρυθµίσεις.
Ορίζει επίσης, στο µέτρο που είναι
απαραίτητο για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς, τους κανόνες
σχετικά µε τη διαφήµιση υπέρ του
καπνού µέσω των υπηρεσιών της
κοινωνίας των πληροφοριών και την
δωρεάν διανοµή προϊόντων καπνού που
είναι πιθανό να προσκρούουν στις
υφιστάµενες διατάξεις. Η εν λόγω οδηγία
προορίζεται να αντικαταστήσει την οδηγία
98/43/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 1998 που
ακυρώθηκε από το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

ουδέν νέα δράση που
περιλαµβάνεται στο

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

ουδέν



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 127

∆ελτίο 03.09.2001 - EL - PE 304.998

Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την αποδοχή
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην επιτροπή του
Κώδικα Τροφίµων

2001/0120
ΠΕΡΒ

η παρούσα πρόταση αφορά την ένταξη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως πλήρες
µέλος στον Κώδικα Τροφίµων· αυτή η
ένταξη θα πρέπει να επιτρέψει τη
συµβολή στην ενίσχυση της συνοχής
µεταξύ κανόνων, προσανατολισµών και
συστάσεων και άλλων διατάξεων που
εγκρίνει η επιτροπή του Κώδικα
Τροφίµων και των άλλων σχετικών
διεθνών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας·

ουδέν ανανεωµένη και
επικυρωµένη δράση
στο πλαίσιο του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση
εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για ζηµίες σε ειδικά δάνεια
που αφορούν την εκτέλεση επιλεγµένων
περιβαλλοντικών σχεδίων στο τµήµα της λεκάνης
της Βαλτικής Θάλασσας που ανήκει στη Ρωσία,
στα πλαίσια της Βόρειας ∆ιάστασης

2001/0121
ΠΡΟΫ

η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην
υλοποίηση ειδικής δράσης που
συνίσταται στην παροχή εγγυήσεων εκ
µέρους της Κοινότητας προς την ΕΤΕ για
τις ζηµίες που προκύπτουν από δάνεια
υπέρ επιλεγµένων περιβαλλοντικών
σχεδίων στο τµήµα της λεκάνης της
Βαλτικής Θάλασσας που ανήκει στη
Ρωσία.

Αυτή η εγγύηση θα καλύψει τα
δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕ κατά
περίπτωση εντός του ορίου των 100
εκατ. €· θα έχει συνολική επίπτωση
ύψους 5,85 εκατ. € επί του Ταµείου
εγγυήσεων για τις εξωτερικές
δράσεις·

πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν

απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της απόφασης του Συµβουλίου 97/413/ΕΚ σχετικά
µε τους στόχους και τους λεπτοµερείς κανόνες για
την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 1997 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001, του
τοµέα της κοινοτικής αλιείας µε σκοπό την
επίτευξη µιας διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των
πόρων και της εκµετάλλευσής τους

2001/0128
ΑΛΙΕ

βλέπε φάκελο 2001/0129 βλέπε φάκελο 2001/0129 πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

βλέπε φάκελο 2001/0129
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

κανονισµός του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για
καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και
ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική
βοήθεια στον τοµέα της αλιείας

2001/0129
ΑΛΙΕ

η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο τον
εκσυγχρονισµό των ισχυουσών
διατάξεων προκειµένου να ληφθούν
κυρίως υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης της
συνοχής µεταξύ της πολιτικής
αναδιάρθρωσης του τοµέα και της
υπόλοιπης κοινής αλιευτικής πολιτικής
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002·

ουδέν πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση δεν θίγει το θέµα της
επιτροπολογίας· ωστόσο, ο
κανονισµός 2792/1999 προβλέπει
δύο επιτροπές: µια συµβουλευτική
και µια διαχειριστική επιτροπή· οι
δύο αυτές επιτροπές δεν θίγονται
στην παρούσα πρόταση·

κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) 1493/1999 σχετικά µε την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς

2001/0132
ΓΕΩΡ

η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο τη
διευκόλυνση της µετάβασης από τα
προηγούµενα καθεστώτα
αναδιάρθρωσης των αµπελώνων και την
εφαρµογή µιας πολιτικής γενεαλογικής
ανανέωσης στον αµπελοοινικό τοµέα·

η παρούσα πρόταση δεν έχει
πρόσθετες δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις, τα δε ποσά που
αφορούν τα κράτη µέλη παραγωγούς
δεν τροποποιούνται.

πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση δεν θίγει το θέµα της
επιτροπολογίας· εντούτοις, ο
κανονισµός 1493/99 προβλέπει
διαχειριστική επιτροπή, ο
εκσυγχρονισµός της οποίας υπό
την έννοια της απόφασης
468/1999 "επιτροπολογία"
προβλέπεται στον υπό εξέταση
φάκελο CNS/2001/0055 (έκθεση
Ayuso Gonzalez,
προγραµµατισθείσα για τη σύνοδο
του ∆εκεµβρίου 2001)·
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών του
Σένγκεν, δεύτερης γενεάς (SIS II)

2001/0818
ΕΛΕΥ

η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο,
µέσω της ανάπτυξης Νέου Συστήµατος
πληροφοριών του Σένγκεν, δεύτερης
γενεάς (το SIS II), να αξιοποιήσει όλες τις
τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των
τεχνολογιών των πληροφοριών και να
επιτρέψει την ενσωµάτωση νέων
λειτουργιών· η πρόταση εγγράφεται στο
πλαίσιο της παράτασης του κεκτηµένου
του Σένγκεν και καλύπτεται από τις
διατάξεις του πρώτου άρθρου της
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου
της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά µε
ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της
συµφωνίας που συνήψε το Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο
της Νορβηγίας σε ό,τι αφορά τη σύνδεση
αυτών των κρατών µε την υλοποίηση,
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του
κεκτηµένου του Σένγκεν.

Οι δαπάνες που συνεπάγεται η
ανάπτυξη του SIS II θα βαρύνουν
τον γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
της 19ης Μαΐου 2001· ο παρών
κανονισµός αποτελεί την
απαιτούµενη νοµοθετική βάση ώστε
να καταστεί δυνατό να εγγραφούν
στον κοινοτικό προϋπολογισµό οι
αναγκαίες πιστώσεις για την
ανάπτυξη του SΙIS II και για την
εκτέλεση αυτού του µέρους του
προϋπολογισµού. Η πρόταση δεν
συνοδεύεται από δηµοσιονοµικό
δελτίο·

πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

η πρόταση στο άρθρο 6
επικαλείται δύο επιτροπές: µια
διαχειριστική και µια κανονιστική
επιτροπή µε αναφορά στα άρθρα
4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ "επιτροπολογία".

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανάπτυξη  του συστήµατος πληροφοριών του
Σένγκεν δεύτερης γενεάς (SIS II)

2001/0819
ΕΛΕΥ

βλέπε φάκελο 2001/0818 βλέπε φάκελο 2001/0818 πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

βλέπε φάκελο 2001/0818
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Τίτλος Στοιχεία
φακέλου

παραποµπή
για εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις νοµοθετικός
προγραµµατισµός

επιτροπολογία

απόφαση µε την οποία καθορίζονται οι διατάξεις
της Σύµβασης του 1995 σχετικά µε την
απλοποιηµένη διαδικασία απέλασης µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Σύµβασης του 1999 σχετικά µε την απέλαση
µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που αποτελούν ανάπτυξη του
κεκτηµένου του Σένγκεν σύµφωνα µε τη συµφωνία
σχετικά µε τη σύνδεση της ∆ηµοκρατίας της
Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας µε την
εφαρµογή, την υλοποίηση και την ανάπτυξη του
κεκτηµένου του Σένγκεν

2001/0820
ΕΛΕΥ

η παρούσα πρόταση συνδέει τη
∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο
της Νορβηγίας µε την εφαρµογή των
διατάξεων της σύµβασης απλοποιηµένης
απέλασης και ορισµένων διατάξεων της
σύµβασης περί απέλασης·

ουδέν πράξη εκτός του
νοµοθετικού

προγράµµατος 2001

ουδέν
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό

Τίτλος Επιτροπή Στοιχεία
φακέλου
αρµόδια
επιτροπή
εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις σε
ολοµέλεια
Συνεδρίαση
έγκρισης

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

Παρατηρήσεις

Κατάσταση των ιδίων πόρων της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης το 2001

ΠΡΟΫ 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Εγκριθέν
ψήφισµα

05-Ιουλίου-01

�/� Schreyer
04/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
έναρξη συζήτησης κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας µε σκοπό
το µεσοπρόθεσµο ορισµό ενός νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου που θα
µπορούσε να οδηγήσει σε συζητήσεις σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα
ενός ευρωπαϊκού φόρου· ανίχνευση των δυνατοτήτων για τη βελτίωση
του συστήµατος είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων·    

Σχέδιo συµπληρωµατικού και
διορθωτικού προϋπολογισµού 3/2001
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για το
οικονοµικό έτος 2001
Τµήµα III - Επιτροπή
Τµήµα VI - Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή
Τµήµα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

ΠΡΟΫ 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Έγκριση των
BRS 3 και 4 µε
τροπολογίες
Εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Schreyer
04/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
τροπολογίες αριθ. 3 και 4 (∆ΣΠ 3/2001) σχετικά µε τον πίνακα των
απασχολούµενων στους τοµείς της Ε & ΤΑ και της OLAF· τροπολογία
αριθ. 1 (∆ΣΠ 4/2001) σχετικά µε τα κονδύλια του προϋπολογισµού για
τα ∆υτικά Βαλκάνια·

Προϋπολογισµός του 2002 εν όψει της
διαδικασίας συνδιαλλαγής πριν από την
πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου

ΠΡΟΫ 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA
NEVES

BUD Εγκριθέν
ψήφισµα

05-Ιουλίου-01

�/� Schreyer
04/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
υπενθύµιση των προτεραιοτήτων που περιλαµβάνουν οι
προσανατολισµοί για τον προϋπολογισµό του 2002 ιδίως σε ό,τι
αφορά τους εξής τοµείς:
γεωργία·
αλιεία·
ΚΕΠΠΑ·
διοικητικές δαπάνες·
µεταρρύθµιση της Επιτροπής·
υλοποίηση των πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου·
ηλεκτρονική µάθηση και κοινωνική ένταξη·
εξωτερικές δράσεις· πολιτική µετανάστευσης και ασύλου·
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Ο πολιτικός έλεγχος

Τίτλος αριθµός φακέλου· αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου· ∆ιαδικασία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

Εξώδικη επίλυση των διαφορών
κατανάλωσης (Σύσταση 98/257/ΕΚ),
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Τάµπερε

2000/2209
ΝΟΜΙ

A5-0134/2001
INI

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα µε
τροπολογίες

03-Ιουλίου-01

�/� Byrne
02/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
καθιέρωση ενός χάρτη µε τις καλύτερες πρακτικές προκειµένου να
βελτιωθεί η εκπαίδευση και η ενηµέρωση των καταναλωτών·
απαρίθµηση των παραµέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την υλοποίηση του δικτύου ΕJΕ·

Έκθεση που περιλαµβάνει τις συστάσεις
του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή όσον
αφορά την έκδοση 5ης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλιση
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων για τη βελτίωση
της νοµικής προστασίας των θυµάτων
ατυχηµάτων

2000/2126
ΝΟΜΙ

A5-0174/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα
03-Ιουλίου-01

�/� Bolkestein
02/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
υποβολή νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε την ασφάλιση αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων για τη
βελτίωση της νοµικής προστασίας των θυµάτων ατυχηµάτων· λήξη
της προθεσµίας: 3 Οκτωβρίου 2001

Αποτελέσµατα στο τέλος του 1999, των
πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού για τους αλιευτικούς
στόλους

2001/2056
ΑΛΙΕ

A5-0188/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
05-Ιουλίου-01

�/� Fischler
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
έγκριση σαφών και συγκεκριµένων κριτηρίων για την καταµέτρηση της
δυναµικότητας των πλοίων και των κατηγοριών του αλιευτικού στόλου·
τήρηση των διατάξεων που αποσκοπούν στη µείωση του αλιευτικού
στόλου δυνάµει των ΠΠΠ·
ενηµέρωση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τα εγκριθέντα µέτρα·
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παρατηρήσεις

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τα δικαιώµατα
του ανθρώπου ανά τον κόσµο για το έτος
2000 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου

2000/2105
ΕΞΩΤ

A5-0193/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino 04/07/01 Συνέχεια που θα δοθεί
ορισµός των ειδικών ετησίων προτεραιοτήτων που περιορίζονται και
δύνανται να ελεγχθούν σε αυτόν τον τοµέα·
θέσπιση των µηχανισµών που προορίζονται για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στο θέµα του εκδηµοκρατισµού και
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις τρίτες χώρες·
προβληµατισµός στο εσωτερικό των θεσµικών οργάνων σε ό,τι αφορά
την παρακολούθηση του φακέλου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
της δηµοκρατίας καθώς και υποβολή προτάσεων·
εκπόνηση διαδικασιών που επιτρέπουν τη συντονισµένη και συνεκτική
παρακολούθηση µεµονωµένων περιπτώσεων παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µέσω της αρµόδιας επιτροπής του και της
οµάδας εργασίας για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, καθώς και των
διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και των µικτών
κοινοβουλευτικών επιτροπών·
διοργάνωση µε τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, προκαταρκτικές
συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα
του ανθρώπου (CΟΗΟΜ) και συνεδριάσεων µε την προοπτική της
ετήσιας επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του
ανθρώπου·
παρακολούθηση των φακέλων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
κατά µονάδα προγραµµατισµού της πολιτικής και ταχείας αντίδρασης,
και πρόσκληση του Υψηλού Εκπροσώπου/Γενικού Γραµµατέα της
ΚΕΠΠΑ να ενηµερώσει το ΕΚ για τις δραστηριότητες της οµάδας
εργασίας "οριζόντια ζητήµατα"·
καθιέρωση µηχανισµών διαλόγου και διαβούλευσης µεταξύ των ΜΚΟ
και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ·
αίτηµα για µια έκθεση προόδου σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της
διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας·
καθιέρωση θυρίδας ηλεκτρονικής συνδροµής και ηλεκτρονικού
γραµµατοκιβωτίου για τις πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία
αίτησης επιχορηγήσεων και οργάνωση σεµιναρίων σχετικά µε το
σύστηµα κοινοτικών επιχορηγήσεων στις τοπικές ΜΚΟ·
ανάλυση εις βάθος των υφισταµένων φραγµών της ελευθερίας των
µέσων ενηµέρωσης·
να τεθεί µε ρητό τρόπο το ζήτηµα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων εις βάρος του κουρδικού λαού στο πλαίσιο της εταιρικής
σχέσης για την προσχώρηση της Τουρκίας·
αίτηµα προς την ΕΕ να ερευνήσει κατά πόσο η πολιτική της συµβάλλει
στην κατάργηση του συστήµατος των τάξεων (κάστες) και των
αδιάφθορων στην Ινδία·
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παρατηρήσεις

Ασφαλής άσκηση των δραστηριοτήτων
εξόρυξης µεταλλευµάτων : συνοδευτικά
µέτρα παρακολούθησης πρόσφατων
ατυχηµάτων σε µονάδες εξόρυξης

2001/2005
ΠΕΡΒ

A5-0214/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
05-Ιουλίου-01

�/� Schreyer
04/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
τροποποίηση της οδηγίας Σεβέζο II·
ανάγκη για µια οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ορυχείων στις ζώνες
δραστηριότητας, στα εγκαταλελειµµένα ορυχεία και στους χώρους
διάθεσης αποβλήτων·

Έκθεση σχετικά µε τα µέσα που θα
βοηθήσουν τους οικονοµικούς φορείς κατά
τη µετάβαση στο ευρώ

2000/2278
ΟΙΚΟ

A5-0222/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα
04-Ιουλίου-01

�/� Solbes Mira
03/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
διάφορα πρακτικά µέτρα για τη διευκόλυνση της µετάβασης στο ευρώ·

Ετήσια έκθεση 2000 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

2001/2090
ΟΙΚΟ

A5-0225/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

04-Ιουλίου-01

�/� Solbes Mira
03/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
πρόσκληση προς την ΕΚΤ να δηµοσιεύσει "ένα φιλικό εικονοµετρικό
µοντέλο και µια γενική εξαµηνιαία έκθεση σχετικά µε την οικονοµική
εξέλιξη στις διάφορες χώρες στις ζώνες ευρώ·
προτάσεις για τη φύση του τριµηνιαίου νοµισµατικού διαλόγου µε το
Κοινοβούλιο και για µια αυξηµένη συµµετοχή του Κοινοβουλίου στο
διορισµό των µελών του διευθυντηρίου της ΕΚΤ·

Ετήσια έκθεση 2000 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα

2000/2231
ΕΛΕΥ

A5-0223/2001
INI

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino 04/07/01 Συνέχεια που θα δοθεί
συστάσεις για τα απαιτούµενα µέσα µε προορισµό:
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή
καθώς και µε τα ζητήµατα που συνδέονται µε:
το δικαίωµα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των
απάνθρωπων συµπεριφορών (αστυνοµία, σωφρονιστικά ιδρύµατα,
ανήλικοι πρόσφυγες, εγκλεισµός σε ψυχιατρικά ιδρύµατα) την
απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων·
µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα· µε την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της
θρησκείας· µε την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης· µε το
δικαίωµα ασύλου και τα δικαιώµατα των πολιτών τρίτων χωρών· µε το
σεβασµό της ισότητας µεταξύ πολιτών· µε το σεβασµό των συνθηκών
δίκαιης εργασίας· µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια· µε την ελεύθερη
κυκλοφορία και διαµονή· µε το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη·



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 137

∆ελτίο 03.09.2001 - EL - PE 304.998
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Στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των
φύλων : Πρόγραµµα εργασίας για το 2001

2001/2089
ΓΥΝΑ

A5-0224/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
03-Ιουλίου-01

χωρίς
συζήτηση

χωρίς συζήτηση Συνέχεια που θα δοθεί:
υποβολή έκθεσης αποτίµησης της τήρησης των εγκριθέντων
ψηφισµάτων, συστάσεων και οδηγιών·
προτάσεις τροποποίησης των οδηγιών 75/117/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ,
89/391/ΕΟΚ·
παρουσίαση του προγράµµατος εργασίας για το 2002 πριν από τον
Νοέµβριο 2001·

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
∆ιάσκεψη της Βόννης για τις κλιµατικές
µεταβολές

�/�
ΠΕΡΒ

B5-0473/2001
ΕΡ.-Συµβούλιο/Επιτροπή

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino 04/07/01 Συνέχεια που θα δοθεί
διαρθρωµένη συνεργασία των συµµετεχόντων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µε τους άλλους συµµετέχοντες στις αντιπροσωπείες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις
15-16 Ιουνίου 2001 στο Γκέτεµποργκ

�/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0474/2001
δήλωση

Συµβουλίου/Επιτροπής

ΚΨ που εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

04-Ιουλίου-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
λήψη θέσης σε ό,τι αφορά τα εξής ζητήµατα:
διεύρυνση· Ιρλανδία· µέλλον της Ένωσης· βιώσιµη ανάπτυξη µε αίτηµα
του Κοινοβουλίου να συνδεθεί µε την προετοιµασία και την
παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας· διατλαντικές σχέσεις· ΕΠΑΑ·
Μέση Ανατολή· Π∆ΓΜ· Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη·

Πρόγραµµα δράσης της Βελγικής
Προεδρίας

�/�
Συµβούλιο

�/�
∆ήλωση Συµβουλίου

�/� Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

παρουσίαση του φακέλου ενόψει, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Laeken

∆ιάσκεψη Κορυφής των αρχηγών και της
κυβέρνησης των κρατών της οµάδας G8

�/�
Επιτροπή

�/�
∆ήλωση Επιτροπής

�/� �/� Patten
05/07/01

Débat en séance
Σχολιασµένη παρουσίαση της Ατζέντας της ∆ιάσκεψης Κορυφής, ιδίως
σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα ζητήµατα:
- καταπολέµηση των µεταδοτικών ασθενειών·
- ζητήµατα ανάπτυξης και διαχείρισης του χρέους των
αναπτυσσοµένων χωρών·
- κλιµατικές µεταβολές και πρωτόκολλο του Κυότο·
- συγκρούσεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή·
- πυρηνική ασφάλεια·
- επισιτιστική ασφάλεια·
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παρατηρήσεις

ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0480/2001
∆ήλωση Επιτροπής

Εγκριθέν ψήφισµα µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Byrne
02/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
κατ' εφαρµογήν του άρθρου 192 της ΣΕΚ: υποβολή προτάσεων για τη
βελτίωση της λειτουργίας της κοινής οργάνωσης των αγορών, ιδίως µε
σκοπό:
να ευνοηθεί η συγκέντρωση της προσφοράς στις οµάδες παραγωγών,
όχι µόνο σε εθνικό αλλά επίσης και σε κοινοτικό επίπεδο·
να µειωθούν τα προβλήµατα που συνδέονται µε τα προγράµµατα και
τους πόρους λειτουργίας·
να τονωθεί η οικολογική και η ποιοτική παραγωγή σύµφωνα µε
κριτήρια ανώτερα εκείνων των ευρωπαϊκών οδηγιών·
να περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες από τη σύναψη εµπορικών
συµφωνιών µε τρίτες χώρες·
να βελτιωθεί η ρύθµιση των αγορών·
να δηµιουργηθεί ένα µόνιµο πλαίσιο µέτρων στήριξης των καρπών µε
κέλυφος και των χαρουπιών·

Οργάνωση της διεθνούς πολιτικής
αεροπορίας - OACI � εναέριες µεταφορές
και περιβάλλον

�/�
Επιτροπή

�/�
∆ήλωση Επιτροπής

�/� �/� De Palacio
02/07/01

υπενθύµιση των γενικών κατευθυντηρίων της ανακοίνωσης που
υπέρβαλε η Επιτροπή τον ∆εκέµβριο 2000, και υποστήριξε το
Συµβούλιο "Μεταφορών"·
ανάγλυφη παρουσίαση των ζητηµάτων που αποτελούν το αντικείµενο
διαφορετικών προσεγγίσεων µεταξύ της ΕΕ και άλλων τρίτων κρατών
που συµµετέχουν στην OACI·

Θανατική ποινή στον κόσµο �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0484/2001
Συζήτηση επί επικαίρων

θεµάτων

ΚΨ που εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
καθιέρωση µιας "Ευρωπαϊκής ηµέρας κατά της θανατικής ποινής"·
πλήρης χρησιµοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων του
προϋπολογισµού 2001 για την προώθηση της δηµοκρατίας και των
δικαιωµάτων του ανθρώπου προωθώντας κατά προτεραιότητα και
επειγόντως κάθε κοινοτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίτευξη
δικαιοστασίου, στην κατάργηση της θανατικής ποινής και στη
συγκεκριµένη υποστήριξη όλων των µη κυβερνητικών οργανώσεων
που αναπτύσσουν δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση·
να θεωρηθεί η κατάργηση της θανατικής ποινής και η παγκόσµια
αναστολή των εκτελέσεων ως βασικό στοιχείο των σχέσεων µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών και να ληφθεί υπόψη
αυτό το ζήτηµα κατά τη σύναψη συµφωνιών µε τρίτες χώρες·
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Υποψηφιότητα του Πεκίνου να αναλάβει τη
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του
2008

�/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0487/2001
Συζήτηση επί επικαίρων

θεµάτων

ΚΨ που εγκρίθηκε
05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
ορισµός των κατευθυντηρίων γραµµών συµπεριλαµβανοµένης της
γενικής υποχρέωσης για τις υποψήφιες χώρες για τη διοργάνωση των
Αγώνων να σέβονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις αρχές της
δηµοκρατίας·

Ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ για το Παιδί

�/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0483/2001
Συζήτηση-Ανθρώπινα

δικαιώµατα

ΚΨ που εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
ένα σύνολο προτάσεων προκειµένου να επιτευχθούν συγκεκριµένα
αποτελέσµατα κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών που είναι αφιερωµένη στο παιδί·

Θρησκευτικές ελευθερίες στο Βιετνάµ �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0482/2001
Συζήτηση-Ανθρώπινα

δικαιώµατα

ΚΨ που εγκρίθηκε
05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
απελευθέρωση όλων των φυλακισµένων συνειδήσεως και ιδίως του
Thich Huyen Quang και του Thich Quang Do καθώς και του πατέρα
Nguyen Van Ly;
αίτηµα να προγραµµατίσει η αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις µε
τις χώρες µέλη του ANASE, τη Νοτιο-ανατολική Ασία και τη
∆ηµοκρατία της Κορέας ταξίδι στο Βιετνάµ προκειµένου να συναντηθεί
µε θρησκευτικούς ιθύνοντες όλων των δογµάτων, ιδίως µε εκείνους
που έχουν διατελέσει κρατούµενοι·

Νότια Αφρική �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0489/2001
Συζήτηση-Ανθρώπινα

δικαιώµατα

ΚΨ που εγκρίθηκε
05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
πρόσκληση των κρατών µελών της Επιτροπής, της ΕΤΕ και της
διεθνούς κοινότητας να συνδράµουν τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο των
αντιστοίχων προγραµµάτων τους για τη Νότια Αφρική, να λάβουν νέα
µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης της εγκληµατικότητας και να
ενισχύσουν τα σηµερινά µέτρα προκειµένου να αυξηθεί το αίσθηµα
ασφάλειας που είναι απαραίτητο για την οικονοµική ανάπτυξη και για
την κοινωνική ειρήνη·

Λευκορωσία �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0481/2001
Συζήτηση-Ανθρώπινα

δικαιώµατα

ΚΨ που εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
καλείται η κοινοβουλευτική τρόικα για τη Λευκορωσία να υποβάλει
συνεννοηµένη και κοινή πρόταση σχετικά µε την παρατήρηση των
προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία·
θέσπιση προγράµµατος δράσης υπέρ της Λευκορωσίας κατά τα
πρότυπα εκείνων των οποίων επωφελούνται ήδη οι πρώην
δηµοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης λαµβάνοντας υπόψη την ειδική
κατάσταση και το περιβάλλον στην εν λόγω ∆ηµοκρατία·
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Τίτλος αριθµός φακέλου· αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου· ∆ιαδικασία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

Παράνοµη εκµετάλλευση των φυσικών
πόρων της Λ∆ του Κονγκό

�/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0485/2001
Συζήτηση επί επικαίρων

θεµάτων

ΚΨ που εγκρίθηκε
05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
υποστήριξη της πρωτοβουλίας της βελγικής προεδρίας να δοθεί
προτεραιότητα, στο πλαίσιο της ατζέντας της, στη Λ∆Κ·
καλείται το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ενθαρρύνει το διάλογο στο
εσωτερικό του Κονγκό

Σεισµός στο Περού �/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0493/2001
Συζήτηση επί επικαίρων

θεµάτων

ΚΨ που εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
δυνατότητα προσαρµογής της κοινοτικής βοήθειας στις εντοπίσιµες
πραγµατικές ανάγκες µετά την καταστροφή, εφόσον γνωρίζουµε το
µέγεθος των ζηµιών

Κατάσταση των προσφύγων από το
Μπουρούντι στην Τανζανία

�/�
Πολιτικές Οµάδες

B5-0494/2001
Συζήτηση επί επικαίρων

θεµάτων

Εγκριθέν ψήφισµα
05-Ιουλίου-01

�/� Patten
05/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
λήψη των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να βοηθηθούν οι αρχές
της Τανζανίας στη δράση τους υπέρ των προσφύγων από το
Μπουρούντι

Υποστήριξη των εθνικών στρατηγικών υπέρ
των διασφαλισµένων και βιώσιµων
συντάξεων µέσω της µεθόδου του ανοιχτού
συντονισµού

�/�
Επιτροπή

�/�
Ανακοίνωση

�/� �/� ∆ιαµαντοπούλου
03/07/01

Συνέχεια που θα δοθεί
παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις
03/07/2001, καθώς και του χρονοδιαγράµµατος που προτάθηκε στα
κράτη µέλη σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των εθνικών στρατηγικών
τους: προθεσµία καλοκαίρι 2002.
Πρώτη διαδικασία αξιολόγησης αυτών των στρατηγικών κατά τη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της άνοιξης 2003·

Παροχή κοινοτικών επιδοτήσεων επιτοκίου
για δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις

2001/2015
ΕΛΕΓ

A5-0215/2001
COS

Εγκριθέν ψήφισµα
04-Ιουλίου-01

χωρίς
συζήτηση

χωρίς συζήτηση Συνέχεια που θα δοθεί
καλείται η ΕΤΕ να υποβάλει τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος έκθεση
αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο·
αίτηµα να παρουσιάζει η Επιτροπή έκθεση χορήγησης απαλλαγής
πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2001·
αίτηµα προς το  Ελεγκτικό Συνέδριο να επισηµάνει τη σηµειωθείσα
πρόοδο στο θέµα αυτό µε την ευκαιρία της έκθεσής του για το έτος
2000·
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Τίτλος αριθµός φακέλου· αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου· ∆ιαδικασία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συνεδρίαση έγκρισης

Συµβούλιο
Θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

Κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

�/�
Συµβούλιο Επιτροπή

�/�
δήλωση

Συµβουλίου/Επιτροπής

�/� Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

ενηµέρωση σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις του φακέλου:
απολογισµός της αποστολής της υπουργικής τρόικα στα Σκόπια·
διευκρινίσεις σχετικά µε την έκθεση της εντολής του κ. Léotard, που
ορίσθηκε ειδικός εκπρόσωπος της Ένωσης στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας·
παραλληλισµός µεταξύ των συνταγµατικών ζητηµάτων που
εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής επιτόπου του κ. Badinter
και των ζητηµάτων ασφάλειας που ακολουθήθηκαν σε συντονισµό  µε
το ΝΑΤΟ.
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∆ιάφορες αποφάσεις
Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.

συνόδου
αριθ.

φακέλου
διαδικασία Αποφάσεις στην

ολοµέλεια
Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

παρατηρήσεις

∆ιοργανική συµφωνία για µία πλέον
συστηµατοποιηµένη χρήση της
τεχνικής της αναδιατύπωσης των
νοµικών πράξεων

ΝΟΜΙ Palacio
Vallelersundi

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Εγκριθέν ψήφισµα
03/07/01

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση Συνέχεια που θα δοθεί
ρήτρα για τη θέση σε ισχύ της
συµφωνίας: "η µέρα µετά τη
δηµοσίευση στην ΕΕ των ΕΚ"·
ρήτρα αξιολόγησης της συµφωνίας:
3 έτη µετά τη θέση σε ισχύ·

Νέες ευρωπαϊκές αγορές ανοικτές και
προσβάσιµες σε όλους

ΑΠΑΣ …/… …/… 2001/2084 παραποµπή
CES

εγκριθ. διαβούλευση
03/07/01

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση Συνέχεια που θα δοθεί
αίτηµα για διαβούλευση µε την ΟΚΕ
(άρθρο 52 του Κανονισµού)·
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
I. Νοµοθετικά κείµενα
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης εκ µέρους της δεύτερης, όσον αφορά τη συνέχεια που
δίδεται στα εγκρινόµενα από την ολοµέλεια κείµενα, ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τα κείµενα που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο συνόδου του Μαΐου Ι, Μαΐου ΙΙ και Μαΐου ΙΙΙ 2001.
Η τυπολογία των νοµοθετικών τροπολογιών καθορίζεται βάσει της ∆ιοργανικής Συµφωνίας σχετικά µε "την ποιότητα της σύνταξης των νοµοθετικών κειµένων" της 22/12/98 και τις επιπτώσεις που ενδέχεται
να έχουν· το ποσοστό  αποδοχής για κάθε τοµέα που θίγεται από τις εγκριθείσες τροπολογίες, καθώς και το συνολικό ποσοστό αποδοχής του τροποποιηµένου κειµένου κυµαίνεται από 0% έως 100%.
Ένα ποσοστό = 100%  δηλώνει την πλήρη αποδοχή από την Επιτροπή των τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
αρµόδια
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έγγραφο
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·
έγγραφο
συνόδου·
διαδικασία
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παρατηρήσεις

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

A5-0155/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

60,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

30,00% 0,00% 30,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

22,50% 24,00% Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τροπολογίες που
έκανε δεκτές η Επιτροπή αποσκοπούν κατά
βάση στην επαναφορά της τροποποιηµένης
πρότασής της δεν προβλέπεται ότι η γνώµη
της Επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσµα την
τροποποίηση της πρότασης·
Το Συµβούλιο θα υιοθετήσει πιθανώς
ορισµένες από τις τροπολογίες του ΕΚ κατά τη
δεύτερη ανάγνωση, πιθανώς εκείνες για τις
οποίες η Επιτροπή έχει ελάχιστα έως καθόλου
προβλήµατα. Είναι σχεδόν βέβαιο, ωστόσο, ότι
ορισµένες τροπολογίες δεν θα γίνουν δεκτές
από το Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων τις οποίες και η Επιτροπή δεν µπορεί
επίσης να δεχθεί (δηλαδή σχετικά µε το ρόλο
του ΕΚ, αύξηση στον προϋπολογισµό,
χρηµατοδότηση των καινοτόµων σχεδίων).
Εποµένως, η συνδιαλλαγή φαίνεται
αναπόφευκτη.

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

1998/0323
ΠΕΡΒ

A5-0118/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

χωρίς
αντικείµενο

χωρίς συνέχεια, εγκρίθηκε κοινή θέση
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος Στοιχεία
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αρµόδια
επιτροπή·
έγγραφο
συνόδου·
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παρατηρήσεις

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

2000/0073
ΠΕΡΒ

A5-0133/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

0,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

45,00% 38,57% ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή αποδέχεται στο
σύνολό τους ή εν µέρει 5 τροπολογίες η
πρόταση θα τροποποιηθεί. Το νέο κείµενο
ετοιµάζεται.
Το Συµβούλιο δεν αποδέχεται όλες τις
εγκριθείσες τροπολογίες. Εποµένως, το
επόµενο βήµα θα είναι η συνδιαλλαγή. Οι
πιθανοί συµβιβασµοί ετοιµάζονται ήδη από την
Προεδρία και εξετάσθηκαν ευνοϊκά από την
COREPER. Θα αποτελέσουν τη βάση για
περαιτέρω διαπραγµατεύσεις.

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

2000/0068
ΠΕΡΒ

A5-0136/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Η Σουηδική Προεδρία κατόρθωσε να επιτύχει
οµόφωνη συναίνεση επί του ψηφίσµατος του
ΕΚ και επί των τροπολογιών της κοινής θέσης
κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου Γεωργίας της
19ης Ιουνίου 2001·
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οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την
επιβολή, σχετικά µε την
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
ΠΕMT

A5-0140/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

50,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

50,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

50,00% Στις 14 Ιουνίου, η Επιτροπή ενέκρινε την
τροποποιηµένη πρότασή της λαµβάνοντας
υπόψη εν µέρει τις αποδεκτές τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
Το θέµα αυτό θα παραπεµφθεί στη
συνδιαλλαγή.

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
ΠΕMT

A5-0144/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

50,00% 50,00% Στις 14 Ιουνίου, η Επιτροπή ενέκρινε την
τροποποιηµένη πρότασή της λαµβάνοντας
υπόψη τις αποδεκτές τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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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
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου
Εκπαιδευτικών Ζητnµάτων στις 28 Μαΐου
επετεύχθη πολιτική συµφωνία ενόψει της
έγκρισης της σύστασης για προσεχές
συµβούλιο·

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

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

100,00% 100,00% 100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Το Συµβούλιο ενέκρινε τον τροποποιηµένο
κανονισµό στις 28 Μαΐου 2001

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

A5-0130/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Η Επιτροπή συµφωνεί µε όλες τις τροπολογίες
που έχουν επίσης την υποστήριξη της
COREPER και εποµένως δεν χρειάζεται να
τροποποιηθεί η πρόταση·
στις 31 Μαΐου το Συµβούλιο, σε πρώτη
ανάγνωση, ενέκρινε την πρόταση, µε τις
τροποποιήσεις του ΕΚ·
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κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τους
υγειονοµικούς όρους που
εφαρµόζονται στις µη
εµπορικού χαρακτήρα
µετακινήσεις ζώων
συντροφιάς

2000/0221
ΠΕΡΒ

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

0,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 60,00% Μέχρι σήµερα το Συµβούλιο δεν έχει
υιοθετήσει θέση επί της αρχικής πρότασης
(COM(2000) 529). Η θέση του Συµβουλίου
αναµένεται, εποµένως, επί της
τροποποιηµένης πρότασης. ∆εν είναι,
συνεπώς, δυνατό, επί του παρόντος, να
προβλεφθεί προθεσµία για την έγκριση κοινής
θέσης.

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

A5-0131/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει γραπτώς
τροποποιηµένη πρόταση·
αυτή η οδηγία εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση
από το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος
στις 7/8 Ιουνίου 2001·

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

2000/0035
ΠΕΡΒ

A5-0135/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

75,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

72,37% 72,50% Γνώµη της Επιτροπής: δηµοσιεύθηκε στις 6
Ιουνίου 2001, COM (2001) 317 τελικό·
Το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της
7ης Ιουνίου 2001 επέτυχε πολιτική συµφωνία
επί κοινής θέσης.
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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

A5-0146/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

26,67% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 46,67% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

37,50% 40,00% Η γνώµη της Επιτροπής δηµοσιεύθηκε στις 6
Ιουνίου 2001 (COM (2001) 316)·
Το Συµβούλιο συµφώνησε επί κοινής θέσης
στις 7 Ιουνίου 2001. Ορισµένες τροπολογίες
του ΕΚ δεν υποστηρίχθηκαν·

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

2000/0158
ΠΕΡΒ

A5-0148/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

58,57% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

55,68% 55,93% Η γνώµη της Επιτροπής δηµοσιεύθηκε στις 6
Ιουνίου 2001 (COM (2001) 315)·
Το Συµβούλιο συµφώνησε επί κοινής θέσης
στις 7 Ιουνίου 2001. Ορισµένες τροπολογίες
του ΕΚ δεν υποστηρίχθηκαν·

απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση
του κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον 2001-2010

2001/0029
ΠΕΡΒ

A5-0175/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

14,76% 0,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

8,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

46,76% 42,72% Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος της 7ης Ιουνίου
2001 επέτυχε πολιτική συµφωνία επί κοινής
θέσης. Σύµφωνα µε το έγγραφο της
Επιτροπής, η εν λόγω κοινή θέση, η οποία
λαµβάνει υπόψη σηµαντικά στοιχεία από τις
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το
φθινόπωρο 2001.
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οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί
την οδηγία 91/671/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά
µε την υποχρεωτική χρήση
της ζώνης ασφαλείας στα
οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων

2000/0315
ΠΕMT

A5-0141/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

80,00% 83,33% Σύµφωνα µε το έγγραφο της Επιτροπής, το
κείµενο της Προεδρίας είναι κατά πολύ πιο
σύνθετο από ότι η αρχική πρόταση ή και η
πρόταση που περιλαµβάνει την αποδεκτή
πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Θα µπορούσε
σαφώς να υπάρξει δυνατότητα υιοθέτησης
κοινής θέσης κατά το Συµβούλιο Υπουργών
Μεταφορών στις 28 Ιουνίου. Εντούτοις,
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών
σήµερα απόψεων του Συµβουλίου, αφενός, και
της Επιτροπής, αφετέρου, αυτή η έκβαση δεν
είναι και πολύ πιθανή.

κανονισµός 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
ΠΕMT

A5-0151/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

50,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

16,67% 21,43% Η Επιτροπή θα εγκρίνει ταχέως
τροποποιηµένη πρόταση στην οποία
περιλαµβάνονται οι τροπολογίες που έχει
αποδεχθεί.
Ο φάκελος θα έχει κάποιες δυσκολίες επί των
οποίων θα ληφθεί η τελική απόφαση κατά την
πρώτη ανάγνωση. Φαίνεται µάλλον πιθανό ότι
το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση, θα
επιµείνει στον αποκλεισµό των οδηγών που
είναι υπήκοοι κρατών µελών.
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παρατηρήσεις

οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τρoπoπoίηση
της oδηγίας 76/207/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί της
εφαρµoγής της αρχής της
ίσης µεταχείρισης των
ανδρών και των γυναικών
όσoν αφoρά την πρόσβαση
στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση
και πρoώθηση και τις
συνθήκες εργασίας

2000/0142
ΓΥΝΑ

A5-0173/2001
COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

37,50% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

53,57% 52,17% Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης,
αυτή η πρόταση θα πρέπει να γίνει αποδεκτή
πριν από τα τέλη του 2001.
Υπήρξε οµόφωνη πολιτική συµφωνία επί της
κοινής θέσης του Συµβουλίου στις 11 Ιουνίου
2001. Εντούτοις, λόγω του ότι η πολιτική
συµφωνία δεν συµπεριέλαβε ορισµένες
τροπολογίες ουσίας, ούτε τη µορφή και τη
διατύπωση των τροπολογιών του
Κοινοβουλίου όπως περιλαµβάνονταν στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, είναι
πιθανό να αντιδράσει το Κοινοβούλιο επί του
τύπου � αλλά και επί της ουσίας � και
εποµένως είναι πολύ πιθανή η διαδικασία
συνδιαλλαγής. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
µετατοπίσει την προθεσµία για την τελική
έγκριση.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή
εισήγαγε επίσηµη δήλωση στα Πρακτικά του
Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου σχετικά µε το
γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη την
πλειοψηφία των τροπολογιών που κατέθεσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συµπεριέλαβε η
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της.
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παρατηρήσεις

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

A5-0154/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

21,50% 21,50% Η Επιτροπή θα µπορούσε να τροποποιήσει το
σχέδιό της επί των άρθρων 1, 9α, 10, 43α και
107, πέραν των άλλων τροπολογιών που
πρέπει να ληφθούν υπόψη βάσει των
γνωµοδοτήσεων των άλλων θεσµικών
οργάνων. Η έγκριση στην ολοµέλεια
πραγµατοποιήθηκε χωρίς συζήτηση και η
Επιτροπή δεν έλαβε καµία συγκεκριµένη
δέσµευση σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει τον οριστικό
κανονισµό της έχοντας υπόψη τις
γνωµοδοτήσεις των άλλων οργάνων
φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του µηνός
Ιουλίου, µε γραπτή διαδικασία µετά από
διϋπηρεσιακή διαβούλευση (περιορίζεται κατ'
αρχήν στις οριζόντιες υπηρεσίες)· η
γνωµοδότηση ου Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν
µας είχε υποβληθεί στις 6/6/2001.

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

2001/0804
ΕΛΕΥ

A5-0120/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Νέα διαβούλευση του ΕΚ, µετά από το
Συµβούλιο ∆ΕΥ στις 28 και 29 Μαΐου και της
συµφωνίας που επετεύχθη επί του σχεδίου
απόφασης.
Η Οµάδα Καταπολέµησης της Απάτης
υπέδειξε, στις 15 Ιουνίου, ότι η Σουηδική
Προεδρία θα έθετε τα δύο σχέδιο κανονισµού
(αναθεωρηµένη έκδοση από τους
γλωσσοµαθείς νοµικούς) στο σηµείο Α στην
COREPER ενόψει της έγκρισής τους µε την
ευκαιρία του τελευταίου Συµβουλίου
(Συµβούλιο Μεταφορών της 27ης Ιουνίου).
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παρατηρήσεις

κανονισµός του Συµβουλίου
σχετικά µε τον καθορισµό
των αναγκαίων µέτρων για
την προστασία του ευρώ από
την παραχάραξη και την
κιβδηλεία

2000/0208
ΕΛΕΥ

A5-0120/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% βλέπε φάκελο 2001/0804

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

2000/0208
ΕΛΕΥ

A5-0120/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

χωρίς
αντικείµενο

βλέπε φάκελο 2001/0804

απόφαση του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διαβίβαση
δειγµάτων παράνοµων
ναρκωτικών ουσιών

2000/0826
ΕΛΕΥ

A5-0121/2001
CNS *

Η Επιτροπή δεν µας γνωστοποίησε τη
συνέχεια που έδωσε (βλέπε έγγραφο
SP(2001)2087).

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

2000/0825
ΕΛΕΥ

A5-0121/2001
CNS *

Η Επιτροπή δεν µας γνωστοποίησε τη
συνέχεια που έδωσε (βλέπε έγγραφο
SP(2001)2087).
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παρατηρήσεις

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

2000/0817
ΕΛΕΥ

A5-0153/2001
CNS *

Η Επιτροπή δεν µας γνωστοποίησε τη
συνέχεια που έδωσε (βλέπε έγγραφο
SP(2001)2087).

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

2001/0801
ΠΕΡΒ

A5-0150/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

34,62% 34,62% Η τροποποιηµένη πρόταση υπεβλήθη την 1η
Ιουνίου 2001 (COM(2001)310 τελικό)·
η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Υγείας
στις 5 Ιουνίου 2001.

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

A5-0137/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

5,58% 5,00% Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να τροποποιήσει την
πρόταση.
Το Συµβούλιο Γεωργίας κατέληξε σε οµόφωνη
πολιτική συµφωνία σχετικά µε την πρόταση επί
του ελαιολάδου στις 19 Ιουνίου 2001 που
παρατείνει τις ισχύουσες διατάξεις κατά µία
τριετία µέχρι τα τέλη του έτους εµπορίας
2003/2004. Εντούτοις, οι νέοι κανόνες για τις
οργανώσεις παραγωγών µπορούν να
εφαρµόζονται από την 1η.11.2002. Μετά την
ολοκλήρωση του κειµένου από την ΕΕΓ, ο
κανονισµός θα εγκριθεί ως σηµείο "A" σε
προσεχή σύνοδο του Συµβουλίου·
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παρατηρήσεις

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

2001/0042
ΓΕΩΡ

A5-0142/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% 5,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

6,25% 10,83% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει
την πρόταση.
Το Συµβούλιο Γεωργίας κατέληξε σε πολιτική
συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία στις 19 Ιουνίου
2001. Η ΕΕΓ θα πρέπει να οριστικοποιήσει το
νοµικό κείµενο έτσι ώστε να µπορέσει να
εγκριθεί ως σηµείο "A" σε µελλοντική σύνοδο
του Συµβουλίου.

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

A5-0129/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

0,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

0,00% 0,00% Η Επιτροπή δεν προβλέπει καµία
τροποποίηση της πρότασής της.
Το Συµβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί κατά τη
διάρκεια του µηνός Ιουλίου 2001.

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

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

45,00% 25,00% 75,00% δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε αντικεί-
µενο τροπο-
λογίας

78,57% 70,96% Εγκρίθηκε και διαβιβάσθηκε στο Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21/06/01·
οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Συµβούλιο και
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα οριστικοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας.
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II. Άλλα κείµενα

Τίτλος του κειµένου στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ.
συνόδου

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτροπής

που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών προοπτικών στους όρους
εκτέλεσης (υποβληθείσα από την Επιτροπή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο κατ'
εφαρµογή των σηµείων 16-18 της διοργανικής
συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999)

2001/0075 ΠΡΟΫ A5-0110/2001 CSL, COM SP(2001)2087 συνέχεια στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του
προϋπολογισµού/χορήγησης απαλλαγής

Σχέδιο ∆ιορθωτικού και Συµπληρωµατικού
Προϋπολογισµού 2/2001 της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για το οικονοµικό έτος 2001

2001/2026 ΠΡΟΫ A5-0138/2001 CSL, COM, ενδιαφερόµενα θεσµικά
όργανα

SP(2001)2087 συνέχεια στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του
προϋπολογισµού/χορήγησης απαλλαγής

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

2001/2062 ΠΡΟΫ A5-0166/2001 CSL, COM SP(2001)2087 συνέχεια στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του
προϋπολογισµού/χορήγησης απαλλαγής

∆ιαδίκτυο δεύτερης γενιάς : η ανάγκη για ερευνητική
πρωτοβουλία της ΕΕ

2000/2102 ΒΕΕΕ A5-0116/2001 CSL, COM, κυβερνήσεις και
κοινοβούλια των κρατών µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

∆ιαθεσιµότητα των κτηνιατρικών φαρµάκων 2001/2054 ΠΕΡΒ A5-0119/2001 CSL, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

ετήσια αξιολόγηση της εφαρµογής των
προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης

2001/2009 ΟΙΚΟ A5-0127/2001 CSL, COM, κυβερνήσεις και
κοινοβούλια των κρατών µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Ειδική έκθεση αριθ. 11/2000 του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το καθεστώς στήριξης για το
ελαιόλαδο, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις της
Επιτροπής

2001/2001 ΕΛΕΓ A5-0114/2001 CSL, COM, Ελεγκτικό Συνέδριο,
κυβερνήσεις, κοινοβούλια και
ελεγκτικά συνέδρια των

ενδιαφεροµένων κρατών µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�
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Τίτλος του κειµένου στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ.
συνόδου

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτροπής

που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Εφαρµογή πολυετούς συστήµατος γενικευµένων
δασµολογικών προτιµήσεων 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 CSL, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Αµοιβαία αναγνώριση των οριστικών αποφάσεων σε
ποινικές υποθέσεις

2000/2295 ΕΛΕΥ A5-0145/2001 CSL, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών
των κρατών µελών της Κοινότητας το 2001

2001/2081 ΟΙΚΟ A5-0165/2001 CSL, COM, κοινοβούλια των κρατών
µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα "e-Learning- να
σκεφθούµε την εκπαίδευση του αύριο"

2000/2337 CULT A5-0152/2001 CSL, COM, κυβερνήσεις και
κοινοβούλια των κρατών µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

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

2000/2090 CULT A5-0299/2000 CSL, COM, κυβερνήσεις και
κοινοβούλια των κρατών µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Εφαρµογή του λευκού βιβλίου "∆ιδασκαλία και
µάθηση : προς την κοινωνία της γνώσης

2000/2088 CULT A5-0302/2000 CSL, COM, κυβερνήσεις των κρατών
µελών

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Πρόοδος που έχει επιτελεσθεί για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
(ΧΕΑ∆) το έτος 2000

�/� ΕΛΕΥ B5-0339/2001 CSL, COM, κοινοβούλια και
κυβερνήσεις των ΚΜ, Συµβούλιο της

Ευρώπης

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Πως θα ταιριάξουµε τις ανάγκες µε τις ευθύνες µας -
Ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων
στην οικονοµική πολιτική

2001/2004 ΠΕΡΒ A5-0172/2001 CSL, COM, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλοντος, κυβερνήσεις και

κοινοβούλια των ΚΜ

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

∆ραστηριότητες EURES 1998-1999 "Προς µια
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή αγορά της απασχόλησης
: Η συµβολή του EURES"

2001/2053 ΑΠΑΣ A5-0169/2001 CSL, COM, κοινοβούλια ΚΜ και
χωρών ΕΟΧ, υποψήφιες χώρες και

ελβετική Συνοµοσπονδία

SP(2001)2087 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

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

�/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0321/2001 CSL, COM, πρόεδροι και
κοινοβούλια της Ουκρανίας· της
Λευκορωσίας και της Ρωσίας, Γεν.
Γραµ. ΟΗΕ, ∆ΟΑΕ, ΠΟΥ, UNSCEAR

και CIPR

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�
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Τίτλος του κειµένου στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ.
συνόδου

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτροπής

που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Θεσµός της αναφοράς στη χαραυγή του 21ου αιώνα 2000/2026 PETI A5-0088/2001 CSL, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

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

2001/2003 ΑΠΑΣ A5-0147/2001 CSL, COM, επιτροπή για την κοιν.
προστασία, επιτροπή οικον.

πολιτικής, επιτροπή απασχόλησης,
ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Σύσταση σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του
ρατσισµού, των φυλετικών διακρίσεων, της
ξενοφοβίας και συναφών µορφών δυσανεξίας

�/� ΕΛΕΥ B5-0340/2001 CSL, COM, κυβερνήσεις των ΚΜ,
Συµβούλιο της Ευρώπης, Γεν. Γραµ.
της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης κατά του

ρατσισµού

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Μελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης

�/� CULT B5-0341/2001 κυβερνήσεις των ΚΜ, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0344/2001 CSL, COM, Κράτη µέλη, κυβέρνηση
Ισραήλ, Knesset, Πρόεδρος της
Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής,

Παλαιστινιακό Νοµοθετικό Συµβούλιο

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

∆ιατλαντικός διάλογος �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0345/2001 CSL, COM, πρόεδρος και Κογκρέσο
των ΗΠΑ

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Κατάσταση στην Αλγερία �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0350/2001 CSL, COM, κυβέρνηση Αλγερίας SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Ελευθερία του Τύπου στον κόσµο �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0356/2001 CSL, COM, Κοινοβουλ. Συνέλευση
Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, Γεν.
Γραµ. Ην. Εθνών, Συµβούλιο της

Ευρώπης, OΑΣΕ

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ιδίως στην
Μπάνια Λούκα

�/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0357/2001 CSL, COM, Υψηλός εκπρόσ. στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Προεδρία της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αρχές της
Βοσνιοκροατικής Οµοσπονδίας και
της ∆ηµοκρατίας Srpska, Γεν. Γραµ.

ΝΑΤΟ

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Καµερούν �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0358/2001 CSL, COM, συµπρόεδροι της
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ, κυβέρνηση Καµερούν, ΟΑΕ

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�
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Τίτλος του κειµένου στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ.
συνόδου

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτροπής

που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Εµπόριο παιδιών στην Αφρική �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0359/2001 CSL, COM, UNICEF, συµπρόεδροι
της Κοιν. Συνέλ. Ίσης

Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ΟΑΕ,
Αρχές του Μπενίν, κυβερνήσεις των
χωρών της ∆υτ. και Κεντρ. Αφρικής

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Αιθιοπία �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0360/2001 CSL, COM, κυβέρνηση Αιθιοπίας,
συµπρόεδροι της Συν. Ίσης Εκπρ.,

ΟΑΕ

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Πληµµύρες στη Γαλλία �/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0382/2001 CSL, COM, κυβέρνηση και κοιν.
Γαλλίας, περιφ. και γεν. σύµβουλοι,

ενδιαφερόµενοι δήµοι

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Συνθήκη της Νίκαιας και το µέλλον της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης

2001/2022 AFCO A5-0168/2001 CSL, COM, κυβερνήσεις και κοιν. ΚΜ
και υποψηφίων χωρών

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Περιβαλλοντική πολιτική και την αειφόρο ανάπτυξη :
προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Γκέτεµποργκ

2000/2322 ΠΕΡΒ A5-0171/2001 CSL, COM SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�

Αποστολή του Συµβουλίου και της Επιτροπής στην
Κορέα

�/� Πολιτικές
Οµάδες

B5-0398/2001 CSL, COM, Πρόεδρος, κυβέρνηση
και κοιν. της ∆ηµ. της Κορέας,

Πρόεδρος, κυβέρνηση και κοιν. της
Λαϊκής ∆ηµ. της Κορέας

SP(2001)2087 η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια �µετά την
ψηφοφορία�
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Οι τελικές νοµοθετικές πράξεις

ποσοστό αποδοχής των τροπολογιών του ΕΚΤίτλος Στοιχεία
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Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανόνων
πρόληψης και καταπολέµησης ορισµένων
µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών

1998/0323
ΠΕΡΒ

COD ***II

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

54,29% 60,00% το Συµβούλιο ενέκρινε την πράξη µε ειδική
πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 2 έτη 4 µήνες

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου
και της Επιτροπής

2000/0032
ΕΛΕΥ

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

94,44% 93,62% η πράξη εγκρίθηκε στο Συµβούλιο µε ειδική
πλειοψηφία·
η πράξη συνοδεύτηκε από δήλωση της
Επιτροπής (47/01), που υποστηρίχθηκε από
µονοµερείς δηλώσεις (48/01) της βελγικής,
ελληνικής, ισπανικής, γαλλικής, ιταλικής,
λουξεµβουργιάνικης, αυστριακής και
πορτογαλικής αντιπροσωπείας·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 1 έτος 2 µήνες
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οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε την εισαγωγή
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και
τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που
πρέπει να δηµοσιεύονται (τροπ. έκδοση)

2000/0174
ΝΟΜΙ

COD ***I

εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες
διαδικασία χωρίς έκθεση

η πράξη εγκρίθηκε στο Συµβούλιο µε ειδική
πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 8 µήνες

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

2000/0070
ΑΠΑΣ

COD ***I

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% 100,00% Το Συµβούλιο ενέκρινε την πράξη οµόφωνα·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 1 έτος

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που
έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το
έδαφος κράτους µέλους

2000/0332
CULT

COD ***I

εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες
διαδικασία χωρίς έκθεση

η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:4 µήνες

απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση της απάτης και της
πλαστογραφίας όσον αφορά τα µέσα
πληρωµών πλην των µετρητών

1999/0190
ΕΛΕΥ
CNS *

εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
οµόφωνα·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  1 έτος
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Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας
ενόψει της έκδοσης κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία δυνάµει θεωρήσεως για
διαµονή µακράς διαρκείας

2000/0810
ΕΛΕΥ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% 0,00% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
οµόφωνα·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  9 µήνες

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας εν
όψει της έκδοσης της οδηγίας του
Συµβουλίου που αφορά την αµοιβαία
αναγνώριση αποφάσεων αποµάκρυνσης
υπηκόων τρίτων χωρών

2000/0819
ΕΛΕΥ
CNS *

απορριφθείσα πρωτοβουλία η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
οµόφωνα·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  9 µήνες

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

2000/0826
ΕΛΕΥ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

50,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

52,63% 52,38% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
οµόφωνα·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  4 µήνες

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

2001/0038
ΝΟΜΙ
CNS *

Εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 3 µήνες

κανονισµός του Συµβουλίου για έκτη
προσαρµογή του καθεστώτος για το
βαµβάκι, που καθιερώθηκε µε το
πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης
προσχώρησης της Ελλάδας

1999/0201
ΓΕΩΡ
CNS *

Εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  16 µήνες
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κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την
ενίσχυση στην παραγωγή βαµβακιού

1999/0202
ΓΕΩΡ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

2,27% 2,27% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  1 έτος 4 µήνες

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

2001/0043
ΓΕΩΡ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% 0,00% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·
ένα κράτος µέλος (F) ψήφισε κατά και ένα
άλλο κράτος µέλος (I) απείχε·
η πράξη συνοδεύτηκε µε δήλωση (42/01) της
Επιτροπής·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  3 µήνες

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

2000/0149
ΑΛΙΕ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

16,67% 16,67% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·
η πράξη συνοδεύτηκε από δήλωση της
Επιτροπής (34/01), από κοινή δήλωση της
Επιτροπής και του Συµβουλίου (35/01) και
από κοινή δήλωση της Ισπανίας, της Γαλλίας
και της Ιρλανδίας (36/01)·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  10 µήνες
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κανονισµός του Συµβουλίου για τη θέσπιση
συστήµατος τεκµηρίωσης των αλιευµάτων
του Dissostichus spp.

2000/0171
ΑΛΙΕ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  9 µήνες

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

2000/0268
ΑΛΙΕ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

0,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

0,00% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·
η πράξη συνοδεύτηκε από κοινή δήλωση της
Επιτροπής και του Συµβουλίου (37/01)·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  5 µήνες

κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3911/92 σχετικά µε την εξαγωγή
πολιτιστικών αγαθών

2000/0333
CULT
CNS *

Εγκριθ. πρόταση χωρίς τροπολογίες
διαδικασία χωρίς έκθεση

η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  3 µήνες

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

2000/0240
ΕΛΕΥ

*

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν αποτέ-
λεσε

αντικεί-µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

50,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

32,14% 34,38% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
οµόφωνα·
η πράξη συνοδεύτηκε από κοινή δήλωση
Συµβουλίου-Επιτροπής (52/01) και από
δήλωση της Επιτροπής  (53/01)·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης: 7 µήνες
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ποσοστό αποδοχής των τροπολογιών του ΕΚΤίτλος Στοιχεία
φακέλου·
αρµόδια

επιτροπή·
∆ιαδικασία
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συ
νο
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κό
ς

βα
θµ
ός

απ
οδ
οχ
ής

παρατηρήσεις

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

2000/0273
ΑΛΙΕ
CNS *

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

100,00% 0,00% 100,00% δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

δεν
αποτέ-
λεσε
αντικεί-
µενο
τροπο-
λογίας

50,00% η πράξη εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε
ειδική πλειοψηφία·
ένα κράτος µέλος (D) ψήφισε κατά·

συνολικός χρόνος για την έγκριση της
πράξης:  3 mois;



Addendum: 1

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: 88
Type: http:

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

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:Wick@esc.eu.int
New: mailto:Wick@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:ellen.dursta@esc.eu.int
New: mailto:ellen.dursta@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Evellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Evellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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