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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι η Προεδρεύουσα κ. Mary BANOTTI, διένειµε προς ενηµέρωση των βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την  ακόλουθη ανακοίνωση :

Αριθ. 39/2000: Αίθουσες διαλογισµού·

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

Στρασβούργο : Κτίριο Salvador de Madariaga (SDM),  6/20    Tηλ.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak          (PHS)    8b/66   Tηλ.  43722

οοΟΟοο
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΑΛΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας του της 17ης Νοεµβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση της εκλογής:

της κ. Marie-France STIRBOIS
σε αντικατάσταση του κ. Jean-Marie LE PEN (TDI/FR)
µε ισχύ από13ης Νοεµβρίου 2000

οοΟοο
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 15ης Νοεµβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι

ο κ. Claudio MARTELLI

προσχώρησε στο Κόµµα Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή
Οµάδα (ΤΣΑΒ/TDI).

οοΟοο

Κατά τη συνεδρίασή του στις 29ης Νοεµβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι

ο κ.William Francis NEWTON DUNN

προσχώρησε στην Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιελεύθερων ∆ηµοκρατών και
Μεταρρυθµιστών (ΦΙΛ/ELDR).

ΟοΟοο
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0553/00)  14 και 15 Νοεµβρίου 2000

19 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

William NEWTON DUNN ∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH ∆υτική Σαχάρα H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

∆ηµοψήφισµα για την αυτοδιάθεση της ∆υτικής
Σαχάρας

H-0846/00

Nuala AHERN Η ασφαλής µεταφορά ραδιενεργών υλικών στην ΕΕ H-0820/00

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Έναρξη Πρωτοβουλιών της Ε.Ε. στη ∆ιαµάχη Αρµενίας
- Αζερµπαϊτζάν

H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Νοµοσχέδιο για την αποφυγή της παροχής
κρησφύγετου σε  πρόσφυγες

H-0832/00

Maj THEORIN Εγκλήµατα για λόγους τιµής στην Τουρκία H-0836/00

Othmar KARAS Η στάση του γάλλου Υπουργού Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Moscovici έναντι της Αυστρίας

H-0839/00

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Απάντηση του Συµβουλίου στην επιστολή του
Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Ι. Τζεµ

H-0842/00

María IZQUIERDO ROJO Συνέπειες της συµφωνίας αλιείας µε το Μαρόκο και
χαρακτηριστικά της

H-0850/00

Neil MacCORMICK Θεµελιώδη δικαιώµατα και ποινική δικαιοσύνη H-0854/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ενεργειακή πολιτική της ΕΕ H-0855/00

Kωνσταντίνος
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

Νέο νοµοσχέδιο των ΗΠΑ επιβολής εµπάργκο στην
Κούβα

H-0858/00

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωµάτων από την
Τουρκία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ

H-0859/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Ελάχιστες προδιαγραφές για την απέλαση µεταναστών H-0848/00

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Έκθεση του ΟΗΕ σχετικά µε την εκµετάλλευση των
γυναικών

H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Η νοµισµατική πολιτική και το καθήκον της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

H-0809/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ατµοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα H-0787/00

Geneviève FRAISSE Κρατικές ενισχύσεις στον οπτικοακουστικό τοµέα H-0811/00

οοΟοο
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩBΡΙΟΣ Ι - 2000

΄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 16 14 0 9 2 0 0 κ. MOSCOVICI

Επιτροπή 43 5 37 2 0 1 0 κ. VITORINO
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ. SOBLES MIRA
κα WALLSTRÖM
κ. MONTI

Σύνολο 59 19 37 11 2 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  - ΕΤΟΣ  20001

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

12/2000 296.351 Michel EBNER ∆ιαχείριση των άγριων πτηνών στην Ευρώπη 18.09.2000 18.12.2000 236

13/2000 296.582 J. COLOM I NAVAL,
R. DIÉZ GONZÁLEZ,
G. GALEOTE QUECEDO,
A. PUERTA και
A. VIDAL-QUADRAS ROCA

Τροµοκρατία στην Ισπανία 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Οι κίνδυνοι  που εγκυµονούν για την υγεία τα
εµφυτεύµατα σιλικόνης

02.10.2000 02.01.2001 22

                                                
1 Κατάσταση στις  17.11.0000
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

15/2000 297.578 Charles de GAULLE,
Bruno GOLLNISCH,
Jean-Claude MARTINEZ,
και Carl LANG

Η ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη 24.10.2000 24.01.2001 7

16/2000 297.679 Gerald COLLINS Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και η Υεµένη 24.10.2000 24.01.2001 19

17/2000 297.833 Gianni VATTIMO,
Giorgio NAPOLITANO,
Giovanni PITTELLA και
Vicenzo LAVARRA

Ο κ. Giordano Bruno, σύµβολο της ελευθερίας
της σκέψης στην Ευρώπη

31.10.2000 31.01.2001 24
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

18/2000 297.834 Marie-Théresè HERMANGE,
Marie-Noëlle LIENEMANN,
Elizabeth MONTFORT,
Dana Rosemary SCALLON και
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ

Η προστασία των παιδιών στη Μέση Ανατολή 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 Graham WATSON,
Daniel COHN-BENDIT,
François BAYROU,
John HUME και Iñigo
MÉNDEZ DE VIGO
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

155/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2000

Ύστερα από τις αποτρόπαιες πράξεις που διαπράχθηκαν σήµερα το πρωί στη Ραµάλα, τα αντίποινα
που έθεσε σε εφαρµογή ο ισραηλινός στρατός στη Ραµάλα και στη Γάζα δηµιουργούν µεγάλο
κίνδυνο γενικής ανάφλεξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί επιτακτική ανάγκη να δείξουν όλοι οι υπεύθυνοι την απαιτούµενη
αυτοσυγκράτηση προκειµένου να δοθεί αµέσως τέλος στον φαύλο κύκλο της βίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει κάθε τι που είναι στη δικαιοδοσία της για να σταµατήσει η
κλιµάκωση της βίας, υποστηρίζει δε εξ ολοκλήρου τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών και του κ. Σολάνα προς τον σκοπό αυτό.

*****

156/2000
∆ήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Μπίαρριτς, 13 Οκτωβρίου 2000

Ενώπιον του πραγµατικού κινδύνου γενικής ανάφλεξης, απευθύνουµε επίσηµη έκκληση στους
ηγέτες και τους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης για τον τερµατισµό της κλιµάκωσης και την
άµεση κατάπαυση όλων των βιαιοτήτων.

Κάθε πλευρά πρέπει να επιδείξει πολιτικό θάρρος και ευθύνη ώστε η λογική και η ανοχή να
υπερνικήσουν το φόβο, το µίσος και τον εξτρεµισµό πριν τα πράγµατα λάβουν ανεπανόρθωτη
τροπή.

Για τον ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής δεν υπάρχει άλλη
οδός εκτός από εκείνη της ειρήνης και της διαπραγµάτευσης, βάσει των κεκτηµένων του Camp
David τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχθούν.

Ο χρόνος είναι µετρηµένος. Καλούµε τα µέρη να συµµετάσχουν µε εποικοδοµητικό πνεύµα σε
συνάντηση κορυφής προκειµένου να επαναληφθεί επειγόντως ο διάλογος.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραµένει περισσότερο παρά ποτέ στρατευµένη υπέρ της ειρήνης,
υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. Ζητούµε από
τον κ. Javier Solana, Γενικό Γραµµατέα, Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να συνεχίσει την
αποστολή του στην περιοχή.

*****

157/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την τροµοκρατική επίθεση κατά της πρεσβείας

του Ηνωµένου Βασιλείου στη Σάναα
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2000

Στις 13 Οκτωβρίου σηµειώθηκε τροµοκρατική επίθεση κατά της πρεσβείας του Ηνωµένου
Βασιλείου στην Υεµένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη λύπη της για την πράξη αυτή
που στρέφεται εναντίον ενός κράτους µέλους της Ένωσης, και καταδικάζει τις τροµοκρατικές
ενέργειες, οποιοιδήποτε κι αν είναι οι δράστες ή οι λόγοι που τις υπαγορεύουν.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

*****

159/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία στις 15 Οκτωβρίου 2000

Βρυξέλλες,  18 Οκτωβρίου 2000

Η ΕΕ παρακολούθησε µε άκρα προσοχή τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών που έλαβαν χώρα
στις 15 Οκτωβρίου στη Λευκορωσία, καθώς και την προηγηθείσα προεκλογική εκστρατεία. Έλαβε
γνώση της αξιολόγησης της εκλογικής διαδικασίας στην οποία προέβησαν το Γραφείο των
∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η Τρόικα του Κοινοβουλίου στο
πλαίσιο της περιορισµένης τεχνικής παρακολούθησης που αποφασίσθηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της
Βιέννης στις 30 Αυγούστου.
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Η ΕΕ λυπάται βαθύτατα διότι, παρά τα κάποια θετικά µέτρα που ελήφθησαν µετά την τηλεφωνική
συνοµιλία στις 21 Ιουλίου µεταξύ του κ. Σολάνα, Γενικού Γραµµατέα και Υπάτου Εκπροσώπου για
την ΚΕΠΠΑ, και του Προέδρου κ. Λουκασένκο, οι αρχές της Λευκορωσίας δεν έλαβαν αρκούντως
υπ' όψιν τις συστάσεις που διετύπωσαν από κοινού ο ΟΑΣΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Συµβούλιο της Ευρώπης, ήτοι :

- σύναψη «πολιτικής εκεχειρίας» µε την αντιπολίτευση,
- ελεύθερη και ίση για όλους τους πολιτικούς σχηµατισµούς πρόσβαση στα µέσα

ενηµέρωσης,
- ουσιαστική µεταρρύθµιση του εκλογικού νόµου προκειµένου να εξασφαλισθούν δίκαιες

εκλογές,
- αναθεώρηση του ρόλου του Κοινοβουλίου ώστε να περιβληθεί τούτο πραγµατικές εξουσίες.

Η ΕΕ ανανεώνει την υποστήριξή της στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού της Λευκορωσίας και
ελπίζει ότι κατά τις επόµενες εκλογές θα πραγµατοποιηθεί στη χώρα αυτή ουσιαστική πρόοδος.

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

*****

160/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Οµάδας για την Ινδονησία

(ΣΟΙ) της Παγκόσµιας Τράπεζας - Τόκιο, 17 Οκτωβρίου 2000
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2000

1. Όπως ήδη έπραξε κατά την τελευταία ΣΟΙ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να χαιρετίσει τις
σηµαντικές προόδους που έχει σηµειώσει η Ινδονησία στην οδό του εκδηµοκρατισµού.

2. Τον περασµένο Μάρτιο, η ΕΕ αποφάσισε να συσφίγξει τις σχέσεις της µε την Ινδονησία και
να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της χώρας στις προσπάθειές της για ενίσχυση της δηµοκρατίας
στην Ινδονησία, σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, µεταρρύθµιση του στρατού και
του δικαστικού µηχανισµού, προώθηση του κράτους δικαίου και της καλής διαχείρισης των
δηµόσιων υποθέσεων και αναζωογόνηση της οικονοµίας.

Η Ινδονησία πρέπει να συνεχίσει στην κατεύθυνση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων
αυτών.
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Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν επίσης να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο µε
την Ινδονησία, ο οποίος ξεκίνησε τον περασµένο Ιούνιο στο Λουξεµβούργο, µε τη συνάντηση των
Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ µε τον Ινδονήσιο οµόλογό τους, κ. Alwi Shihab.

3. Η ΕΕ τάχθηκε επανειληµµένως υπέρ µιας Ινδονησίας ισχυρής, ενωµένης και δηµοκρατικής·
ενθαρρύνει τις ινδονησιακές αρχές στις προσπάθειες για αναζήτηση λύσης στις περιφερειακές
διαφορές µε τον διάλογο και όχι µε τη βία.

4. Η κατάσταση στο ∆υτικό Τιµόρ εµπνέει σοβαρές ανησυχίες. Όπως ήδη ανέφερε η ΕΕ σε
προηγούµενες δηλώσεις της και όπως υπογραµµίζεται στο ψήφισµα 1319 του Συµβουλίου
Ασφαλείας, οι ινδονησιακές αρχές πρέπει να λάβουν πρόσθετα µέτρα για να αφοπλίσουν και
να διαλύσουν τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, να αποκαταστήσουν τη δηµόσια τάξη, να
δηµιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες για τους πρόσφυγες και να επιτρέψουν την επανάληψη
της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ΕΕ χαιρετίζει τις πρώτες προσπάθειες της ινδονησιακής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση
αυτή. Ιδιαιτέρως εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύλληψη του αρχηγού των
παραστρατιωτικών Guterres και αρκετών ακόµα προσώπων, υπόπτων για συµµετοχή στα
γεγονότα της Atambua. Εκφράζει την ευχή, όλοι οι ύποπτοι για την οργάνωση των γεγονότων
ή για συµµετοχή σε αυτά να προσαχθούν σύντοµα στη δικαιοσύνη. Οι σχετικές προσπάθειες
πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν επειγόντως. Η ΕΕ κρίνει ότι οι αρχές της
Ινδονησίας πρέπει να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν την πολιτική βούληση να
προχωρήσουν και τις παροτρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για συνολική ρύθµιση του
προβλήµατος των προσφύγων.

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι είναι πρόθυµη να προσφέρει την υποστήριξή της στην κυβέρνηση της
Ινδονησίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διεθνείς οργανώσεις, για την επίλυση του
προβλήµατος των προσφύγων στο ∆υτικό Τιµόρ.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ρητή συµφωνία του Υπουργού κ. Shihab στην
άφιξη αποστολής του Συµβουλίου Ασφαλείας στην Ινδονησία κατά την εβδοµάδα που αρχίζει
στις 13 Νοεµβρίου, µετά την επίσκεψη της αποστολής αυτής στο Ανατολικό Τιµόρ, µε
πρόσκληση του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατεία του ΟΗΕ. Εύχεται η
αποστολή αυτή να επιτρέψει τη στερέωση της θετικής συνεργασίας µεταξύ της Ινδονησίας
και του Συµβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά την κατάσταση στο ∆υτικό Τιµόρ.

5. Σχετικά µε το Ανατολικό Τιµόρ, η ΕΕ χαιρετίζει την προόδο που επιτεύχθηκε από τη
µεταβατική διοίκηση του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιµόρ (Atnuto) και τον διάλογο µε τις
ινδονησιακές αρχές, καθώς και τις προσπάθειες, τόσο της Ινδονησίας όσο και του Τιµόρ, να
προαγάγουν την εθνική συµφιλίωση. Η ΕΕ υποστηρίζει τη συνέχιση των προσπαθειών
αυτών.
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6. Όσον αφορά τις Μολούκες, η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να δώσει
προτεραιότητα στον διάλογο µεταξύ των κοινοτήτων για την αποκατάσταση της ειρήνης.
Επίσης, την ευχαριστεί για τη βοήθειά της όσον αφορά τη µετάβαση αποστολής της ΕΕ
επιτόπου.

7. Η Ινδονησία αντιµετωπίζει σήµερα σηµαντικές προκλήσεις. Η ΕΕ υποστηρίζει τις
ινδονησιακές αρχές σε όλες τις προσπάθειες που θα καταβάλουν για να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις αυτές. Η υποστήριξη αυτή θα είναι ισχυρότερη όσο η κατάσταση στη χώρα θα
εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της προόοδου, της εσωτερικής ειρήνης, της δηµοκρατίας
και της διευθέτησης των περιφερειακών ζητηµάτων.

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

*****

161/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ, σχετικά µε δήλωση των χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Μάλτας,

χωρών συνδεδεµένων µε την ΕΕ, καθώς και του Λιχτενστάϊν
και της Νορβηγίας, χωρών της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ,

όσον αφορά την Ο∆Γ
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2000

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την ΕΕ, η Κύπρος και
η Μάλτα, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και το Λιχτενστάϊν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ
µέλη του ΕΟΧ, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2000/599/PESC, η
οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο της ΕΕ στις 9 Οκτωβρίου 2000 βάσει του άρθρου 15 της
Συνθήκης για την ΕΕ, σχετικά µε την παροχή υποστήριξης προς µια δηµοκρατική Ο∆Γ και µε την
άµεση άρση ορισµένων περιοριστικών µέτρων. Συντάσσονται µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2228/2000 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2000 για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2111/1999 σχετικά µε την απαγόρευση πώλησης και προµήθειας πετρελαίου και
ορισµένων προϊόντων πετρελαίου σε ορισµένα τµήµατα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ) και µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2227/2000 του Συµβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 2000 για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2151/1999 σχετικά µε την
απαγόρευση πτήσεων µεταξύ των εδαφών της Κοινότητας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας, εκτός από τη ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου και την Επαρχία του
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Κοσσυφοπεδίου. Θα µεριµνήσουν ούτως ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε αυτή
την κοινή θέση και µε τους σχετικούς κανονισµούς. Οι χώρες αυτές προσυπογράφουν επίσης τη
δήλωση της ΕΕ σχετικά µε την Ο∆Γ η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2000.

Η ΕΕ σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ικανοποίησή της.

*****

162/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2000

Ενώ ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών είχε διεξαχθεί σε κλίµα ηρεµίας και η Εθνική
Εκλογική Επιτροπή είχε αρχίσει να δίνει στη δηµοσιότητα τα πρώτα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας, ο Υπουργός Εσωτερικών της Ακτής του Ελεφαντοστού διαλύει την εν λόγω επιτροπή
για να ανακηρύξει νικητή τον Στρατηγό Guei.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις απαράδεκτες αυτές µεθόδους που στερούν πάσης αξιοπιστίας
τη διαδικασία επανόδου στην συνταγµατική τάξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι η Εθνική Εκλογική Επιτροπή, για της οποίας τη διάλυση λυπάται
πολύ, πρέπει απαραιτήτως να επαναλάβει τις εργασίες της δίχως κανενός είδους επέµβαση και να
της δοθεί η δυνατότητα να ανακοινώσει τα επίσηµα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας το ταχύτερο
δυνατόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί να γίνει σεβαστή η επιλογή των ψηφοφόρων. Επιφυλάσσεται να
λάβει τα µέτρα που έχουν καταστεί απαραίτητα στα πλαίσια των σχέσεών της µε την Ακτή του
Ελεφαντοστού.

*****

163/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη δεύτερη συνεδρίαση
της Οµάδας Στήριξης της Ειρηνευτικής ∆ιαδικασίας στην Κολοµβία

(Μπογκοτά, 24 Οκτωβρίου 2000)
Βρυξέλλες,  25 Οκτωβρίου 2000

Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, κατά τη σύνοδό του της 9ης Οκτωβρίου 2000, επιβεβαίωσε
την πολιτική του στήριξη προς τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Προέδρου Pastrana στην
Κολοµβία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγµατι πεπεισµένη ότι η ειρηνευτική διαδικασία αποτελεί τη µόνη
ελπίδα της Κολοµβίας να εξέλθει από µια περίοδο συγκρούσεων που διαρκεί ήδη κάποιες δεκαετίες
και έχει προκαλέσει χιλιάδες θύµατα. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν θρηνήσει νεκρούς ή µέλη
τους έχουν απαχθεί. Η οικονοµία, λόγω της ανασφάλειας αυτής, δεν µπόρεσε να εκπληρώσει τις
υποσχέσεις µια χώρας που διαθέτει µεγάλη ποικιλία φυσικών πόρων και σηµαντικό ανθρώπινο
δυναµικό.

Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολοµβία συνίσταται κατ� αρχάς σε ένα στόχο : την ειρήνη. Μόνο
η ειρήνη θα σταµατήσει την αιµορραγία των ενεργών δυνάµεων της χώρας και θα επιτρέψει στην
Κολοµβία να ξεκινήσει µια πορεία αειφόρου ανάπτυξης και οικονοµικής µεγέθυνσης.

Η ειρήνη είναι όµως και µια διαδικασία, δηλ. µια µέθοδος που απαιτεί χρόνο και συνεπώς υποµονή
και αφοσίωση από όλες τις αντιµαχόµενες πλευρές.

Κατά τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση πέρα από την
ειρηνευτική διαδικασία. Καµία στρατιωτική λύση δεν θα µπορούσε να επιβάλει µια βιώσιµη
ειρήνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η ειρήνη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε γενική συναίνεση, σκοπεύει
δε να συζητήσει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής διαβούλευσης, µε
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Προτίθεται επίσης να πραγµατοποιεί τακτικά (ανά εξάµηνο) αξιολόγηση της διαδικασίας, ώστε να
λαµβάνει υπόψη της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαπιστούµενες ανάγκες και τη
σηµειωθείσα πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας τη δράση που έχει αναλάβει ήδη, θα θέσει σε εφαρµογή,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της, ένα σηµαντικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε το οποίο θα συµβάλει
στη στήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Κολοµβία. Θα συνεισφέρει υλικοτεχνικά και
χρηµατοδοτικά σε σχέδια τα οποία θα διαπραγµατεύεται µε τις διάφορες πλευρές, λαµβάνοντας
υπόψη της τα προγράµµατα που εκτελεί η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα. Με αυτή τη βάση η ΕΕ θα
προσπαθήσει ειδικότερα να χρησιµεύσει ως καταλύτης, ώστε ο ΟΗΕ και οι ειδικοί οργανισµοί του,
οι διεθνείς χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί (ιδίως η ∆ιεθνής Τράπεζα, η ∆ιαµερικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης) αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας να στηρίξουν την
οικονοµική προσπάθεια της κυβέρνησης της Κολοµβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιµά να περιστραφεί η δράση της γύρω από τους εξής άξονες :
1- στήριξη του κράτους δικαίου,
2- προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,
3- εξάλειψη των αιτίων της βίας και βοήθεια προς τα θύµατά της,
4- προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος,
5- ενίσχυση του συντονισµού και της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.
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1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να στηρίξει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των
δηµοκρατικών θεσµών την οποία έχει αναλάβει η κυβέρνηση της Κολοµβίας, βάσει των
πολυάριθµων προγραµµάτων που εκτελούνται ήδη σε διµερές πλαίσιο ή στο επίπεδο της Ένωσης.

Στον τοµέα της δικαιοσύνης, θα µπορούσαν να συνεχισθούν ή να αρχίσουν δράσεις για την
πρόσληψη και εκπαίδευση των δικαστών, αλλά επίσης, στο πλαίσιο στενότερης συνεργασίας µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, για την αναζήτηση µέσων προκειµένου να µειωθεί το υψηλό ποσοστό
ατιµωρησίας και να καταπολεµηθεί η διαφθορά. Άλλα σχέδια θα µπορούσαν να συµβάλουν στη
βελτίωση της ασφάλειας του δικαίου που απαιτείται ώστε να πεισθούν οι ξένοι επενδυτές και ο
ιδιωτικός τοµέας γενικά να συµµετάσχουν περισσότερο στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.

Θα µπορούσε επίσης να εξετασθεί η συνεργασία στο σωφρονιστικό τοµέα, τόσο από διαχειριστική
άποψη όσο και από την άποψη της εκπαίδευσης του προσωπικού των φυλακών. Όσον αφορά τις
αστυνοµικές υπηρεσίες, θα έπρεπε ενδεχοµένως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περαιτέρω
εκσυγχρονισµό των µέσων δράσης και των ερευνητικών µέσων (επιστηµονική και τεχνική
αστυνοµία, συστήµατα επικοινωνίας) καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας κατά των
διαφόρων µορφών εγκληµατικότητας.

Τα τελωνεία αποτελούν επίσης ιδιαίτερα προσφερόµενο τοµέα συνεργασίας, στον οποίο θα πρέπει
να συνεχισθεί η καταπολέµηση κάθε είδους λαθρεµπορίου και ταυτοχρόνως να διευκολυνθεί η
κυκλοφορία των εµπορευµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει τέλος χρήσιµη τη διοργάνωση «στρογγυλών τραπεζών» µε τις
αντιµαχόµενες πλευρές µε τις οποίες η κυβέρνηση έχει αρχίσει διαπραγµατεύσεις ή συζητήσεις,
ώστε να διευκρινισθεί πώς αντιµετωπίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καθεµία χωριστά
αλλά και στις κοινές πολιτικές τους, τα προβλήµατα που εξετάζονται στο πλαίσιο της ειρηνευτικής
διαδικασίας : απασχόληση, περιβάλλον, αποκέντρωση, λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών κ.λπ.
και κατά τον τρόπο αυτό να εµπλουτισθεί η δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και στα
θύµατα της βίας.

Η χρήση ναρκωτικών και η επακόλουθη βία υπονοµεύουν την κοινωνία της Κολοµβίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργασθεί στη µελέτη της ζήτησης ψυχότροπων ουσιών
και να συνδράµει την κυβέρνηση στην αναζήτηση του πλέον ενδεδειγµένου τρόπου µείωσης της
ζήτησης αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τη σοβαρή επιδείνωση της
κατάστασης στους τοµείς των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου. Υπενθυµίζει τη δήλωσή της της 23ης Μαΐου 2000 «σχετικά µε τα δικαιώµατα του
ανθρώπου και την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κολοµβία» και το γεγονός ότι έχει καταδικάσει
τις παραβάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
ανεξάρτητα από τους δράστες τους. Σκοπεύει επίσης να εξετάσει τις λεπτοµέρειες της συµµετοχής
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της στη χρηµατοδότηση του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών και τον τρόπο παροχής
συγκεκριµένης βοήθειας στους προασπιστές των δικαιωµάτων του ανθρώπου που απειλούνται αυτή
τη στιγµή. Υπό το πνεύµα αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές κοινότητες.

Η αναγκαστική µετακίνηση µέρους του αγροτικού πληθυσµού, ιδίως γυναικοπαίδων, έχει κινήσει
όλως ιδιαιτέρως την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα µπορούσε να συνδράµει την
κυβέρνηση της Κολοµβίας, προκειµένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες υποδοχής και παρέµβασης
των τοπικών δοµών στις οποίες έχει ανατεθεί η διοχέτευση της εξωτερικής βοήθειας.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας εξαρτάται από την
εξάλειψη των αιτίων της βίας στην Κολοµβία. Η χώρα αυτή πλήττεται από ενδηµική βία τα αίτια
της οποίας δεν συνδέονται αποκλειστικά µε τη δράση ανταρτικών οργανώσεων και το λαθρεµπόριο
ναρκωτικών. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει ανεπιφύλακτα την κυβέρνηση της
Κολοµβίας να εφαρµόσει µε αποφασιστικότητα πολιτικές δοµικών µεταρρυθµίσεων που θα
επιτρέψουν τη µείωση της ανισότητας, την κοινωνική προαγωγή και την ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου, ιδίως στην ύπαιθρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να βοηθήσει την κυβέρνηση της Κολοµβίας στον
εκσυγχρονισµό του κτηµατολογίου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή µιας
φιλόδοξης αγροτικής πολιτικής.

Η έξοδος της υπαίθρου και γενικότερα των διαφόρων περιοχών της Κολοµβίας από την αποµόνωσή
τους και η σύνδεσή τους τόσο µεταξύ τους και όσο και µε τις γειτονικές χώρες θα συνέβαλλε
σηµαντικά στη µείωση της ανισότητας και την εξάλειψη των θυλάκων υπανάπτυξης. Ιδιαίτερα
σκόπιµη θα ήταν εν προκειµένω η υλοποίηση ορισµένων έργων υποδοµής που αποσκοπούν στη
βελτίωση της κυκλοφορίας των ανθρώπων και των εµπορευµάτων.

Με στόχο πάντοτε τη µείωση της ανισότητας και την αειφόρο ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πρόθυµη να συνδράµει την Κολοµβία στις προσπάθειές της για τη δηµιουργία των βάσεων ενός
αποτελεσµατικότερου γεωργικού τοµέα, όπου οι πόροι θα κατανέµονται και θα χρησιµοποιούνται
καλύτερα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους χωρικούς που έχουν διατηρήσει τις
παραδοσιακές καλλιέργειες, ώστε να τους παρασχεθούν τα µέσα να αντισταθούν στις πιέσεις ή τον
πειρασµό και να µη διαλέξουν την παρανοµία. Όσον αφορά τους χωρικούς που το εισόδηµά τους
 προέρχεται από παράνοµες καλλιέργειες, είναι σηµαντικό να τους προσφερθούν άλλες
εναλλακτικές λύσεις, συνεπαγόµενες ασφαλώς µείωση των πόρων τους, η οποία όµως θα
αντισταθµίζεται από τη βελτίωση των βιοτικών τους συνθηκών (συλλογικός εξοπλισµός στον
τοµέα της υγείας και της εκπαίδευσης, επικοινωνιακές υποδοµές κ.λπ.), µε ταυτόχρονο σεβασµό
των τοπικών παραδόσεων.

Έχει σηµασία να µη θιγούν εναλλακτικές καλλιέργειες από µη επιλεκτικές επιχειρήσεις
καταστροφής παράνοµων καλλιεργειών. Η βελτίωση της κατάστασης στην ύπαιθρο εξαρτάται
επίσης από την εκπαίδευση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα µπορούσε να στηρίξει εν προκειµένω προγράµµατα που θα περιλαµβάνουν την πρόσβαση στις
νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και τα οποία θα εξασφαλίζουν εξάλλου
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το άνοιγµα προς τον κόσµο, µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ των κατοίκων
της Κολοµβίας.

Η σχετική προσπάθεια θα επέτρεπε να αντιµετωπισθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, που συµβάλλει
στην αυξανόµενη ανασφάλεια των αστικών κέντρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να
στηρίξει τις κολοµβιανές αρχές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη βία, ιδίως προωθώντας τις
απαιτούµενες συνέργειες µεταξύ των δηµόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.

4. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο πλούτος της βιοποικιλότητας της χώρας (10% της
παγκόσµιας βιοποικιλότητας), που αποτελεί µια κληρονοµιά απειλούµενη ιδίως από την
αποδάσωση και τη χρήση χηµικών προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν όσον αφορά το κοινό αυτό
αγαθό της ανθρωπότητας, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, τόσο οι
παράνοµες καλλιέργειες όσο και ορισµένες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την καταστροφή
τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε συνεπώς να συνεχίσει και να εντείνει την υποστήριξή της προς
ορισµένα προγράµµατα που εφαρµόζονται ήδη, κυρίως στους τοµείς της διατήρησης των φυσικών
πόρων, της αναδάσωσης, της επεξεργασίας των υδάτων και της προστασίας των φυσικών πάρκων.

Η υποστήριξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των εθνικών
πολιτικών διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρµόζει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κολοµβίας.

5. Ενίσχυση του συντονισµού και της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο : από τις
προσπάθειες που έχουν αναληφθεί σε άλλες χώρες των Άνδεων µε στόχο τον περιορισµό των
παράνοµων καλλιεργειών προκύπτει σαφώς ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος σε µία µόνο
χώρα συνεπάγεται απλώς τη µετατόπισή του προς τις γειτονικές χώρες. Η καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος µπορεί να φέρει αποτελέσµατα µόνο
σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη της αυτή τη διαπίστωση, δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να
µοιρασθεί µε την Κολοµβία και τις άλλες χώρες της περιοχής την πείρα που έχει συσσωρεύσει
όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση κατά το µισό αιώνα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
Ειδικότερα, θα µπορούσε να παράσχει την πραγµατογνωµοσύνη της προκειµένου να επιτευχθεί ο
συντονισµός των πολιτικών των εν λόγω κρατών σε τοµείς πρωταρχικής σηµασίας, ιδίως για την
αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου ναρκωτικών βάσει της αρχής της συνυπευθυνότητας. Εντός του
ευρύτερου αυτού πλαισίου θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, µεταξύ άλλων για την
εναρµόνιση των νοµοθεσιών και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, και να διεξαχθούν
αποτελεσµατικές δράσεις, λ.χ. κατά του λαθρεµπορίου πρόδροµων χηµικών ουσιών και της
νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

*****
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165/2000

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, των χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,

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

όσον αφορά την Βιρµανία/Μυανµάρ
Βρυξέλλες,  27 Οκτωβρίου 2000

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες και οι χώρες της ΕΖΕΣ,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται µε τους στόχους της
κοινής θέσης 96/635/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά την Βιρµανία/Μυανµάρ, η οποία καθορίστηκε από το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στις 28 Οκτωβρίου 1996 βάσει του άρθρου Ι.2 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και παρατάθηκε µε την κοινή θέση 2000/601/ΚΕΠΠΑ της
9ης Οκτωβρίου 2000. Οι προαναφερόµενες χώρες θα µεριµνούν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να
είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή για την οποία εκφράζει την ικανοποίησή της.

*****

166/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο ανακήρυξε τον κ. Laurent Gbagbo
εκλεγέντα πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
που δηµοσιεύθηκαν από την Εθνική Εκλογική Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον νέο Πρόεδρο, όπως αυτός δεσµεύθηκε στον λόγο που εκφώνησε
κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και όλους τους αρµόδιους πολιτικούς της Ακτής
του Ελεφαντοστού, να θέσουν σε εφαρµογή τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην
αποκατάσταση, µε εσωτερική ειρήνη, της εθνικής συνοχής και του πνεύµατος αλληλεγγύης που
ανέκαθεν χαρακτήριζαν την Ακτή του Ελεφαντοστού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε εκφράσει τη λύπη της για τον σηµαντικό περιορισµό της
ελευθερίας επιλογής των πολιτών, καλεί επίσης τον νέο Πρόεδρο να διασφαλίσει το δηµοκρατικό
άνοιγµα που διεκδικούν οι πολίτες. Εν προκειµένω, σηµειώνει την επιβεβαίωση, από τον
κ. Laurent Gbagbo, της διενέργειας κοινοβουλευτικών εκλογών στις 10 ∆εκεµβρίου 2000.
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Είναι απαραίτητο η διαδικασία επιστροφής στη συνταγµατική και δηµοκρατική τάξη να διεξαχθεί
υπό αναµφισβήτητες και εξακριβωµένες συνθήκες διαφάνειας και ισονοµίας, και να προσφέρει σε
όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας την ευκαιρία να αγωνιστούν για την υλοποίηση των
προαναφερόµενων στόχων.

Την παρούσα δήλωση συνυπογράφουν οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία,
καθώς και οι µετέχουσες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο χώρες της ΕΖΕΣ.

*****

167/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα πρόσφατα κρούσµατα βίας και, ιδιαιτέρως,
για τη σφαγή του Γιοπουγκόν, στο Αµπιτζάν

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ήδη εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της για τις πρόσφατες
αιµατηρές ταραχές, θα παρακολουθήσει µε όλως ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσµατα των ανακρίσεων
που διετάχθησαν επειγόντως για την σφαγή στο Γιοπουγκόν στο Αµπιτζάν. Σηµειώνει δε, σχετικώς,
τη βούληση της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού να ρίξει άπλετο φως στη σφαγή, και δή
µε τη συγκρότηση εθνικής εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλον τον πληθυσµό της Ακτής του Ελεφαντοστού
να επιδείξει σεβασµό προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις δηµόσιες ελευθερίες στο πλαίσιο της
πολιτικής διαδικασίας που έχει ήδη αρχίσει.

Την παρούσα δήλωση προσυπογράφουν και οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία,
καθώς και οι µετέχουσες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου χώρες της ΕΖΕΣ.

*****
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169/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την επανάληψη των έµµεσων συζητήσεων στη Γενεύη

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί απαράδεκτο το status quo στην Κύπρο και υποστηρίζει τις
προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για µια συνολική, δίκαιη και µόνιµη
ρύθµιση κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύµφωνη µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις δύο κοινότητες να προβούν, κατά τη σύνοδο αυτή, σε ουσιαστικές
συζητήσεις και να συµβάλουν ενεργά στην επίτευξη ενός διακανονισµού.

*****

170/2000

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

Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις καλές συνθήκες, την απουσία επεισοδίων και το ιδιαίτερα
υψηλό ποσοστό συµµετοχής που χαρακτήρισαν τις δηµοτικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο και την οµάδα του, των οποίων η επιµέλεια και η δράση επέτρεψαν να
σηµειωθεί ένα ακόµα βήµα όσον αφορά την εφαρµογή του ψηφίσµατος 1244 των Ηνωµένων
Εθνών.

Χαιρετίζει επίσης την αξιοσηµείωτη εργασία του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, που
επέτρεψε την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και τη ∆ιεθνή ∆ύναµη Ασφαλείας
(KFOR), που δηµιούργησε το απαιτούµενο κλίµα ασφαλείας.

Η Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) διαθέτει τώρα
αντιπροσωπευτικά και δηµοκρατικά όργανα σε τοπικό επίπεδο και συνοµιλητές σε δηµοτικό
επίπεδο.

Ως προς αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση του ειδικού
αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να ορίσει εκπροσώπους των Σέρβων
στο Κοσσυφοπέδιο σε ορισµένα δηµοτικά συµβούλια και να οργανώσει περαιτέρω επιµέρους
εκλογές.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευχή, οι άλλες εθνότητες να συµµετάσχουν το συντοµότερο στη
δυναµική αυτή.

Εξάλλου, η UNMIK είναι αρµόδια να διεξαγάγει παράλληλα τον απαιτούµενο διάλογο µε τις αρχές
του Βελιγραδίου.

Οι συνδεδεµένες προς τις ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία, η
Εσθονία, η Ουγγαρία,η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Τσεχική
∆ηµοκρατία, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάϊν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.

*****

Οι δηλώσεις 158, 166 και 168/2000 δεν ήταν διαθέσιµες σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις µέχρι το
πέρας της συντάξεως του παρόντος ∆ελτίου.

οοΟοο
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Το παρόν σηµείωµα στόχο έχει να εκθέσει συνοπτικά τις γνωµοδοτήσεις που
υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολοµέλειας της 19ης Οκτωβρίου 2000 της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.

Για καθένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, παρουσιάζεται η φύση της γνωµοδότησης,
τα στοιχεία αναφοράς της, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και οι σηµαντικότερες θέσεις που έλαβε
η ΟΚΕ. Επιπλέον, ορίζεται ένας υπεύθυνος για τα άτοµα που επιθυµούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες.

1. ΤΜΗΜΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

•  Κατευθυντήριες γραµµές στον οπτικοακουστικό τοµέα στην ψηφιακή εποχή - ΤΕΝ/033
Εισηγητής: ο κ. MORGAN (I - UK)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Αρχές και
κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα στην ψηφιακή
εποχή.
COM(1999) 657 τελικό
CES 1195/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 75 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 6 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο οπτικοακουστικός τοµέας είναι σηµαντικός για
λόγους που έχουν σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και µε το
γεγονός ότι ο τοµέας έχει κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, η
ΟΚΕ φρονεί ότι η κοινοτική οπτικοακουστική πολιτική, εκτός από τους κοινωνικούς,
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς στόχους, θα πρέπει να επιδιώκει και δυο κύριους εµπορικούς
στόχους: τη σταδιακή υποκατάσταση των εισαγωγών στις αγορές της ΕΕ και την υιοθέτηση
εξαγωγικών στρατηγικών που να αποσκοπούν στη διασφάλιση της διείσδυσης στις διεθνείς
αγορές.
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Η ΟΚΕ επιβεβαιώνει την αρχή σύµφωνα µε την οποία στην κοινωνία των πληροφοριών όλοι οι
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα και το περιεχόµενο µε βάση τα κριτήρια της
καθολικότητας, της προσβασιµότητας, της µη άσκησης διακρίσεων και της διαφάνειας.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι η ανάγκη να υπάρχει συνοχή των πολιτικών στον πολιτιστικό και τον
οπτικοακουστικό τοµέα και τον τοµέα του ανταγωνισµού, πρέπει να αντανακλάται σε
κατευθυντήριες γραµµές που να διασφαλίζουν την πολιτιστική ποικιλία, επιτρέποντας στα
διάφορα εθνικά συστήµατα να ενθαρρύνουν κατάλληλα το παραγωγικό δυναµικό των κρατών
µελών.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι οι δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να συνεχίσουν να αξιοποιούν
την τεχνολογική πρόοδο κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους προκειµένου να
διασφαλίζεται η δηµοκρατία, η πολυφωνία, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική και γλωσσική
πολυµορφία.

− Πληροφορίες: κα Carmen Avellaner
(Τηλ. 32 2 546 9794 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: carmen.avellanerdessantos@esc.eu.int)

•  Ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών πετρελαίου - ΤΕΝ/041
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (II - F)
Συνεισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (I-GR)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου για την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα
που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους
µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και
τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιµένα)·
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 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·
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εσπευσµένη
σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους.
COM(2000) 142 τελικό - 2000/0065 (COD) -2000/0066 (COD) - 2000/0067 (COD)
CES 1177/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 88 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

mailto:carmen.avellanerdessantos@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ32

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

− Κύρια σηµεία: Με τη γνωµοδότηση αυτή, η ΟΚΕ αποσκοπεί να συµµετάσχει στον διάλογο που
διεξάγεται αυτή τη στιγµή στους κόλπους των ευρωπαϊκών οργάνων και να συµβάλει, µε τον
τρόπο αυτό, στην αποτελεσµατική πρόληψη των κινδύνων ναυτικών καταστροφών που έχουν
πολύ σοβαρές επιπτώσεις αφού εξαιτίας τους χάνονται ανθρώπινες ζωές και σηµειώνονται
υλικές και περιβαλλοντικές ζηµίες, καθώς και ζηµίες εις βάρος της βιοποικιλότητας, οι οποίες
οφείλονται στη ρύπανση της θάλασσας και των ακτών.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τον έλεγχο του κράτους του λιµένα, η ΟΚΕ επικροτεί τον
αυστηρότερο έλεγχο των "πλοίων που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα" και τον
ενδεχόµενο αποκλεισµό τους από τους κοινοτικούς λιµένες, αν και κατά την άποψή της, κάθε
πλοίο του οποίου έχει εµποδιστεί ο απόπλους περισσότερο από δύο φορές κατά τους
προηγούµενους 24 µήνες, πρέπει να αποκλείεται από τους κοινοτικούς λιµένες. Εξίσου
απαραίτητη είναι και η πρόβλεψη ειδικών µέτρων για την προσαρµογή του αριθµού των
επιθεωρητών σχετικά µε τις εν λόγω δραστηριότητες καθώς και για την κατάρτιση και
εξειδίκευση στον τοµέα αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη τεχνική ικανότητα καθώς και
η λειτουργική συνέχεια και οµοιογένεια.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους νηογνώµονες, η ΟΚΕ συµφωνεί µε τα προτεινόµενα µέτρα
και ζητεί τη θέσπιση της δέουσας συµβατικής ευθύνης των νηογνωµόνων προς τους πελάτες
τους και της δέουσας νοµικής ευθύνης τους προς τρίτους.

Σε ό,τι αφορά τον κανονισµό για το διπλό κύτος, η ΟΚΕ φρονεί ότι µία αναθεώρηση των
διατάξεων που σχετίζονται µε το καθεστώς κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους στα
πλαίσια του ∆ΝΟ πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατό. Συνεπώς, η ΟΚΕ ζητεί από την
Επιτροπή να συντονίσει τη θέση των κρατών µελών εντός του ∆ΝΟ, µε σκοπό την ολοκλήρωση
της αναθεώρησης της Σύµβασης MARPOL. Ωστόσο, η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι σε περίπτωση
που δεν επιτευχθεί παρόµοια συµφωνία στα πλαίσια του ∆ΝΟ εγκαίρως, θα καταστεί
αναπόφευκτη και αναγκαία µία περιφερειακή λύση σε επίπεδο της ΕΕ.

− Πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Τηλ. 32 2 546 9717 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια στην ΕΕ - ΤΕΝ/043
Εισηγητής: ο κ. GHIGONIS (I - F)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προτεραιότητες στην
οδική ασφάλεια στην ΕΕ - Έκθεση προόδου και ιεράρχηση δράσεων.
COM(2000) 125 τελικό
CES 1178/2000

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Κύρια σηµεία: Έχει πράγµατι ζωτική σηµασία να επιτευχθεί µια διαρκής εξέλιξη στη µείωση
του αριθµού των θυµάτων οδικών ατυχηµάτων. Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί οι
πρωτοβουλίες που εξαγγέλλει η Επιτροπή, οι οποίες δικαιολογούνται από την επιβράδυνση του
περιορισµού του αριθµού των θυµάτων από οδικά ατυχήµατα, ανταποκρίνονται, όπως έχει
διαπιστώσει η ΟΚΕ, στις ανάγκες ιεράρχησης και αξιολόγησης µε βάση τη σχέση
κόστους/οφέλους (βλ. κυρίως την ανάγκη συνδυασµού νοµοθετικών και µη νοµοθετικών
µέτρων).

Η ΟΚΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει την διάδοση των βέλτιστων
πρακτικών. Εγκρίνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της βελτίωσης των
υποδοµών, στη χρήση της ζώνης ασφαλείας και των συστηµάτων συγκράτησης των παιδιών.
Εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά της για την "φαινοµενική" αδυναµία υιοθέτησης ενιαίων
ανωτάτων ορίων αλκοολαιµίας. Η ΟΚΕ υποστηρίζει κατ' αρχήν την επέκταση της εγκατάστασης
συστηµάτων περιορισµού της ταχύτητας στα λοιπά επαγγελµατικά οχήµατα. Η ΟΚΕ συνιστά,
εξάλλου, τη λήψη δεσµευτικών µέτρων µε σκοπό την καταστολή της οδήγησης υπό την επήρεια
φαρµάκων και ναρκωτικών, καθώς και την ταχεία ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων CARE.

− Πληροφορίες: κ. Robert Steinlechner
(Τηλ. 32 2 546 8287 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Πολιτική αεροπορία - Τεχνικοί κανόνες - ΤΕΝ/044
Εισηγητής: ο κ. von SCHWERIN (II - D)

− Έγγραφο: Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής
αεροπορίας.
COM(2000) 121 τελικό - 2000/0069 (COD)
CES 1179/2000 - 2000/0069 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 94 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Τηλ. 32 2 546 9717 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - ∆ηµόσια διαβούλευση - ΤΕΝ/045
Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (I - SE)
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− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής - Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά
µε την ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999 και κατευθύνσεις για το νέο πλαίσιο
κανονιστικών ρυθµίσεων.
COM(2000) 239 τελικό
CES 1180/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Πληροφορίες: κ. Robert Steinlechner
(Τηλ. 32 2 546 8287 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Ασφάλεια φορτηγών πλοίων - ΤΕΝ/046
Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (I -GR)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τον καθορισµό των απαιτήσεων και των εναρµονισµένων διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση
και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην.
COM(2000) 179 τελικό - 2000/0121 (COD)
CES 1181/2000 - 2000/0121 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Τηλ. 32 2 546 9717 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Εκπαίδευση των ναυτικών/ Κωδικοποίηση - ΤΕΝ/049
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (II - P)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (κωδικοποιηµένη έκδοση)
COM(2000) 313 τελικό - 2000/0131 (COD)
CES 1182/2000 - 2000/0131 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 93 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Τηλ. 32 2 546 9717 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Πολιτική αεροπορία - Χρόνος εργασίας - ΤΕΝ/053
Εισηγητής: ο κ. ΚΟΝΖ (II - L)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που
συνάφθηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (AEA), την Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού
Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών (ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των
Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA)
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - COM(2000) 382 τελικό - 2000/0164 (CNS)
CES 1196/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 81 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

− Πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Τηλ. 32 2 546 9717 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Τοπικός βρόχος - ΤΕΝ/060
Εισηγητής: ο κος CAMBUS (II - F)

− Έγγραφο: Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
COM(2000) 394 τελικό - 2000/0185 (COD)
CES 1193/2000 - 2000/0185 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 77 ψήφοι υπέρ και 1 κατά.

− Πληροφορίες: κ. Robert Steinlechner
(Τηλ. 32 2 546 8287 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: robert.steinlechner@esc.eu.int)

*

* *
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2. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

•  Ιλύς καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία - ΝΑΤ/071
Εισηγητής: ο κ. NILSSON (III - SE)

− Έγγραφο: Πρόταση γνωµοδότησης πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση της οδηγίας
86/278/ΕΟΚ σχετικά µε την χρήση ιλύος καθαρισµού στη γεωργία
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1199/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Συµπληρώµατα διατροφής - ΝΑΤ/075
Εισηγητής: ο κ. JASCHICK (III - D)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
σύγκλιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής.
COM(2000) 222 τελικό - 2000/0080 (COD)
CES 1183/2000- 2000/0080 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 96 ψήφοι υπέρ και 1 κατά.

− Πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
(Τηλ.: 32 2 546 9657 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  KOA/Ρύζι - ΝΑΤ/076
Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (I - P)

− Έγγραφο: Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού.
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.1251/1999 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών, προκειµένου να συµπεριληφθεί το ρύζι.
COM(2000) 278 τελικό - 2000/0151-0152 (COD)
CES 1200/2000 - 2000/0151-0152(COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 42 ψήφοι υπέρ, 12 κατά και 8 αποχές.
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− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η αγορά του ρυζιού πάσχει από
δυσαρµονίες και ότι τα αποθέµατα της παρέµβασης συνεπάγονται υπερβολικές δαπάνες, φρονεί
όµως ότι τα προτεινόµενα µέτρα δεν θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στην αγορά, αντίθετα,
θα νεκρώσουν την παραγωγή του ρυζιού στην Ένωση. Η ΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον είναι
σκόπιµη µια µεταρρύθµιση τόσο δραστική και τόσο επιζήµια για τον τοµέα, πριν από την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ και φρονεί ότι θα ήταν λογικότερο να
επανατεθούν οι τελωνειακοί δασµοί στην ορθή τους µορφή, να διενεργηθεί µελέτη της αγοράς
και, τότε µόνο, να εξετασθεί το ενδεχόµενο µιας ισόρροπης και δίκαιης για τον τοµέα
µεταρρύθµισης. Η ΟΚΕ δεν συµφωνεί µε την κατάργηση της παρέµβασης, δεδοµένου ότι η
παρέµβαση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των τιµών της αγοράς. Τέλος, η
ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στον σηµαντικό ρόλο του ρυζιού για την προστασία
των οικοσυστηµάτων των υγρότοπων και των φυσικών πάρκων, για τη χρήση των γαιών και για
τη διατήρηση της ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας των ορυζώνων.

− Πληροφορίες: κα Εsa Donell
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: asa.donell@esc.eu.int)

•  Ορµόνες στη ζωική παραγωγή - ΝΑΤ/077
Εισηγητής: ο κ. EVANS (I - UK)

− Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιµοποιήσεως
ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη
ζωική παραγωγή.
COM(2000) 320 τελικό - 2000/0132 (COD)
CES 1184/2000 - 2000/0132(COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 93 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  KOA/Οπωροκηπευτικά και εσπεριδοειδή - ΝΑΤ/084
Εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS (III -E)

− Έγγραφο: Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EK)
αριθ. 2200/96 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2201/96 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ38

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2202/96 περί
καθεστώτος ενισχύσεως των παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών.
COM(2000) 433 τελικό - 2000/0191 (COD)
CES 1201/2000 - 2000/0191 (COD)

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 36 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής καλύπτουν εν µέρει το θέµα και
είναι ανεπαρκείς, αναγνωρίζει ωστόσο τον επείγοντα χαρακτήρα ορισµένων µέτρων. Η ΟΚΕ
απορρίπτει την περιοριστική ερµηνεία της έννοιας της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας και
θεωρεί ότι ο τοµέας πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου να υφιστάµενα
µέτρα να είναι αποτελεσµατικά. Επιπλέον, η ΟΚΕ φρονεί πως είναι απαραίτητο να υπάρξει
ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης στον τοµέα των εσπεριδοειδών, καθώς και να
διατηρηθεί η ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία. Εξάλλου, η ΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή
όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάργησης του ορίου του 2,5% επί του συνολικού
ποσού της κοινοτικής ενίσχυσης που χορηγείται στο σύνολο των οργανώσεων παραγωγών και
ζητεί να διατηρηθεί το όριο του 4,5% επί της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από κάθε
οργάνωση παραγωγών. Τέλος, η ΟΚΕ επιθυµεί να επιµείνει στην σκοπιµότητα της προώθησης
της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών λόγω των πλεονεκτηµάτων που έχουν για την υγεία των
καταναλωτών.

− Πληροφορίες: κα Εsa Donell
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: asa.donell@esc.eu.int)

*

* *

3. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ"

•  Φαρµακευτική πολιτική - ΙΝΤ/031 (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (II - I)

− Έγγραφο: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µία φαρµακευτική πολιτική που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1197/2000
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 81 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 7 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ ζητά την παρέµβαση του Συµβουλίου προκειµένου να ασχοληθεί
περισσότερο µε το θέµα αυτό µετά τη θέση που εξέφρασε στις 18 Μαΐου 1998, η οποία
ανακίνησε την προβληµατική ολόκληρου του τοµέα.

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο η Κοινότητα και τα κράτη µέλη να δώσουν συνέχεια στην
πρωτοβουλία της ΟΚΕ για να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις του τοµέα µε τον προσδιορισµό
των ευθυνών, των αρµοδιοτήτων και των σχετικών εντολών, και µε την αναφορά των αναγκαίων
στόχων προκειµένου ο ευρωπαίος πολίτης να απολαµβάνει των πλεονεκτηµάτων που το
φάρµακο είναι σε θέση να προσφέρει για την υγεία του και η φαρµακευτική βιοµηχανία να
αποκτήσει υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Οι προτάσεις της ΟΚΕ αποβλέπουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

− ενθάρρυνση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ευρωπαϊκής Ε&Α, προκειµένου να
διασφαλιστεί η διάθεση ιδιαίτερα καινοτόµων φαρµάκων,

 
− εξασφάλιση του ελέγχου των υγειονοµικών και φαρµακευτικών δαπανών, µε την προώθηση

µέτρων πρόληψης και τη βέλτιστη χρήση των φαρµάκων, καθώς και µε ταυτόχρονη
διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προδιαγραφών,

− εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στα φάρµακα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ,
 
− συµβολή στην κατάλληλη χρήση των φαρµάκων,
 
− ανάπτυξη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διανοµής φαρµάκων.

− Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: joαo.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Απλοποίηση της νοµοθεσίας στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς (ΠΕΑ) - ΙΝΤ/037
Εισηγητής: ο κ. VEVER (I - F)

− Έγγραφο: Απλοποίηση της νοµοθεσίας στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς (Παρατηρητήριο της
Ενιαίας Αγοράς).
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1174/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 86 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.
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− Κύρια σηµεία: Παρότι το θέµα της απλοποίησης έχει διερευνηθεί σε διάφορα επίπεδα, η ΕΕ
θεωρείται συχνά η ίδια πηγή πρόσθετων δυσκολιών, διότι επιβάλλει νέες "τεχνοκρατικές"
απαιτήσεις πάνω και πέρα από τις εθνικές διατάξεις, χωρίς να µεταβάλλει ουσιαστικά ούτε την
πολυπλοκότητα ούτε την ποσότητά τους.

Η ΟΚΕ ζητεί να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης την άνοιξη του 2001,
µετά από πρόταση της Επιτροπής, ένα πολυετές πρόγραµµα απλοποίησης µε συγκεκριµένους
στόχους, προτεραιότητες και µεθόδους και µε ειδικά κονδύλια και µέσα για την παρακολούθηση
και τη συνέχιση της δράσης του. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού θα πρέπει να αποτιµάται
κάθε χρόνο, µε βάση σχετική έκθεση της Επιτροπής, κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Η ΟΚΕ προτείνει το εν λόγω πρόγραµµα να προβλέπει την υιοθέτηση κωδίκων συµπεριφοράς
εκ µέρους των οργάνων της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι οι κώδικες αυτοί θα προάγουν την
απλοποίηση των κανόνων αντί να αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους. Τα κράτη µέλη και οι
κυβερνήσεις τους θα πρέπει, επίσης, να παρακινηθούν να υιοθετήσουν παρόµοιους κώδικες
συµπεριφοράς και να συµβάλουν στη διάδοση καλύτερων πρακτικών στο πεδίο αυτό.

Για να συµβάλει αποτελεσµατικά στη διαδικασία απλοποίησης, η ΟΚΕ υιοθετεί έναν κώδικα
συµπεριφοράς σύµφωνα µε τον οποίο:

− θα αναζητά επί µονίµου βάσεως δυνατούς τρόπους επίτευξης της απλοποίησης και αύξησης
της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας για τους "χρήστες" της,

− θα οργανώσει τις εργασίες της έτσι ώστε να ανταποκριθεί έγκαιρα σε όλες των αιτήσεις
γνωµοδότησης που της έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτά τα πεδία,

− θα καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση για την πρόοδο του πολυετούς προγράµµατος απλοποίησης,
− θα προβαίνει σε συστηµατική εξέταση της ανάλυσης αντίκτυπου κάθε σχεδίου,
− θα εφιστά την προσοχή των κοινοτικών οργάνων στις ενδεχόµενες ανάγκες αντικατάστασης
της νοµοθεσίας από συµβατικές προσεγγίσεις, αυτορρύθµιση και συν-ρύθµιση,

− θα αναπτύξει το διάλογο µε τους ευρωπαϊκούς κοινωνικοεπαγγελµατικούς κύκλους,
προκειµένου να τους επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη να αναλάβουν τις άµεσες ευθύνες
τους, ιδίως, στις κοινοτικές επιταγές,

− θα αναπτύξει το διάλογο µε την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την περιφερειακή
διάσταση της απλοποίησης και

− θα αναπτύξει το διάλογο µε τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια που υπάρχουν στα
κράτη µέλη, προκειµένου να διαδραµατίσουν και αυτά στα κράτη τους ανάλογο ρόλο µε
αυτόν που έχει αναλάβει η ΟΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να συµβάλουν στην επιτυχία της
διαδικασίας της απλοποίησης.

− Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
(Τηλ.: 32 2 546 9258 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jakob.andersen@esc.eu.int)
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•  ∆ηµόσιες/Ιδιωτικές συµπράξεις - ΙΝΤ/058
Εισηγητής: κ. LEVAUX (I - F)

− Έγγραφο: Η ενίσχυση του δικαίου των παραχωρήσεων και των συµβάσεων
δηµόσιων/ιδιωτικών συµπράξεων (∆ΙΣ) (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1192/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 72 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 7 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επικεντρώνει τον προβληµατισµό της γύρω από δύο µεγάλες σειρές
ερωτηµάτων: τις οικονοµικές, κοινωνικές και στρατηγικές πτυχές των συµβάσεων αυτών καθώς,
επίσης, και στη νοµοθετική εναρµόνιση και διασαφήνιση του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη
γνωµοδότηση εξετάζονται, επίσης, οι προτάσεις της έκθεσης που κατήρτισε η οµάδα υψηλού
επιπέδου την οποία σύστησε ο κ. Kinnock και οι οποίες αφορούν τα προβλήµατα που απαντά η
ιδιωτική/δηµόσια σύµπραξη στην Ευρώπη και την πρόσφατη ερµηνευτική ανακοίνωση που
δηµοσίευσε η Επιτροπή µε θέµα τις παραχωρήσεις στο κοινοτικό δίκαιο.

Τα νοµικά και οικονοµικά εµπόδια που τίθενται στις δηµόσιες /ιδιωτικές συµπράξεις
εξετάζονται λεπτοµερώς. Την εµπεριστατωµένη αυτή ανάλυση ακολουθούν προτάσεις για τη
βελτίωση και την εναρµόνιση του δικαίου των παραχωρήσεων. Τονίζεται η ανάγκη για τη
δηµιουργία κατάλληλου ενιαίου πλαισίου, κυρίως στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων. Η
Επιτροπή καλείται να συντάξει το συντοµότερο δυνατό σχετική πρόταση για τη θέσπιση
κατάλληλου νοµικού κειµένου.

− Πληροφορίες: κα Birgit Fular
(Τηλ.: 32 2 546 9044 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Ενιαία αγορά 2000 - ΙΝΤ/073
Εισηγήτρια: η κα SΑNCHEZ MIGUEL (II - E)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Επισκόπηση 2000 της
στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά.
CΟΜ(2000) 257 τελικό
CES 1175/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 87 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.
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− Κύρια σηµεία: Με βάση τους στρατηγικούς στόχους που αναφέρονται, και που επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών, καθίσταται πλέον απαραίτητη η ανάπτυξη των δράσεων που
προβλέπονται στο λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων και η σύσταση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Τροφίµων, ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εναρµόνιση της φορολογίας, σε συνδυασµό µε τη σχετική δέσµη µέτρων που υιοθετήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Φέιρα (Πορτογαλία), συνιστά µια από
τις προτεραιότητες που η ΟΚΕ επιθυµεί να προβάλει, ώστε να λήξει το ζήτηµα της φορολογικής
απάτης.

Επίσης, σε σχέση µε το στόχο της βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθίσταται
απαραίτητη η απλούστευση της νοµοθεσίας στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε τα πρότυπα να
πληρούνται από όλες τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ.

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει ως θετικό βήµα την ετήσια ανασκόπηση της στρατηγικής για την
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, κυρίως δε σε ό,τι αφορά την καθιέρωση προτεραιοτήτων για τις
δράσεις που αναλαµβάνονται. Εντούτοις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι νοµοθετικές
διαδικασίες, προκειµένου να τηρούνται οι προβλεπόµενες προθεσµίες για τη διευκόλυνση της
οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

− Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
(Τηλ.: 32 2 546 9258 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας - ΙΝΤ/058
Εισηγητής: κ. REGALDO (I - I)

− Έγγραφο: Κανόνες ανταγωνισµού σχετικά µε οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας - Ανακοίνωση
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 τoυ Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1971, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της Συνθήκης, στις
κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2743/7.
Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας (ΕΕ C 118 της 27ης Απριλίου 2000, σελ. 3)
CES 1176/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 93 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το σηµαντικό έργο της Επιτροπής
και, κατά συνέπεια, δηλώνει ότι επικροτεί πλήρως την προτεινόµενη µεταρρύθµιση του τοµέα
των συµφωνιών οριζόντιας συνεργασίας. Εντούτοις, η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τον
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αποσπασµατικό χαρακτήρα της µεταρρύθµισης. Η ΟΚΕ θα προτιµούσε την υιοθέτηση µίας
ενιαίας και συνολικής δέσµης απαλλαγών κατά κατηγορία για τις οριζόντιες συµφωνίες.
Επιπλέον, η ΟΚΕ δίνει έµφαση στα ακόλουθα σηµεία: τη δυνατότητα αναδροµικής
κοινοποίησης των οριζόντιων συµφωνιών όπως συµβαίνει στην περίπτωση των κάθετων
συµφωνιών, στον καθορισµό των µεριδίων αγοράς, στους νέους κανόνες για τις οριζόντιες
συµφωνίες οι οποίοι θα πρέπει να θεσπισθούν µε βάση το Λευκό Βιβλίο, εν αναµονή της
επικείµενης αποκεντρωµένης εφαρµογής τους, στην ανάγκη διασφάλισης της εφαρµογής των
αρχών της διαφάνειας, της σαφήνειας και της απλότητας και στην παράταση της µεταβατικής
περιόδου.

− Πληροφορίες: κα Birgit Fular
(Τηλ.: 32 2 546 9044 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: birgit.fular@esc.eu.int)

*

* *

4. ΤΜΗΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

•  Ηλικιωµένοι εργαζόµενοι - SOC/039
Εισηγητής: ο κ. DANTIN (II - F )

− Έγγραφο: Οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας).
CES 1185/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 97 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας
βάσει της οποίας το ποσοστό απασχόλησης πρέπει να ανέλθει σε "επίπεδο όσο το δυνατόν
εγγύτερο του 70% το 2010".

Εκτιµώντας τα δηµογραφικά προβλήµατα που σύντοµα θα αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
το σηµερινό ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 55-64, τη σταθερή και συνολική του µείωση, τη
σταθερή εξέλιξη κατά απόλυτο αριθµό και κατά ποσοστό των ηλικιών αυτών σε σχέση µε τις
άλλες ηλικίες, τη σηµερινή πρακτική των επιχειρήσεων και των µισθωτών, καθώς και τις
νοµικές και συµβατικές διατάξεις στα κράτη µέλη, η ΟΚΕ φρονεί ότι η απόφαση του
Συµβουλίου θα εφαρµοστεί µόνον εάν οι δράσεις κατευθυνθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
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κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους προκειµένου να ευνοηθεί το ποσοστό απασχόλησης
των ηλικιωµένων εργαζοµένων.

Κατά πρώτον, είναι σκόπιµο να αναληφθεί δράση έτσι ώστε να αλλάξει η νοοτροπία και να
υπάρξει συνειδητοποίηση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους µισθωτούς.

Για το σκοπό αυτό, η ΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να προωθήσει, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, µια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και επεξήγησης, που να απευθύνεται
στους βασικούς φορείς της κοινωνίας γενικά, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια θετική αντίληψη
του ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις και
στις δηµόσιες υπηρεσίες.

Η ΟΚΕ υποβάλλει, επίσης, µια σειρά συγκεκριµένων προτάσεων οι οποίες είτε απορρέουν από
τις βέλτιστες πρακτικές που παρατηρήθηκαν στα κράτη µέλη, και έχουν νοµοθετικό ή
συµβατικό χαρακτήρα, είτε απορρέουν από τις σκέψεις και τον προβληµατισµό της. Επίσης, η
ΟΚΕ αναφέρει διατάξεις που κατήρτισε το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου τις οποίες θεωρεί καίριας
σηµασίας.

Προτείνει οι κοινωνικοί εταίροι, µε δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής,
να αρχίσουν για το θέµα αυτό έναν κοινωνικό διάλογο ο οποίος θα οδηγήσει είτε σε ανταλλαγή
απόψεων είτε σε µια γνώµη είτε σε συστάσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή συµπερασµάτων
θα τους φαινόταν σκόπιµη. Το αποτέλεσµα αυτού του κοινωνικού διαλόγου θα µπορούσε να
οδηγήσει, επεκτεινόµενο εάν χρειαστεί, σε έναν "Προαιρετικό κώδικα δεοντολογίας", κυρίως
όµως στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση,
που θα είναι συγκεκριµένες και µε αντίκτυπο, ένα µέσον που η ΟΚΕ θεωρεί το πλέον
ενδεδειγµένο για το υπό εξέταση ζήτηµα.

− Πληροφορίες: κα Stefania Barbesta
(Τηλ.: 32 2 546 9510 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Τοπική δράση για την απασχόληση - SOC/042
Εισηγητής: ο κ. VINAY (II - I)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Τοπική δράση για την
απασχόληση: Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
CΟΜ(2000) 196 τελικό
CES 1186/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 103 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.
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− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την ανακοίνωση της
Επιτροπής.

Οι πολιτικές για την απασχόληση, που µέχρι σήµερα βασίζονταν σε κοινοτικό και σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, θα καταστούν αναµφίβολα αποτελεσµατικότερες µε την εισαγωγή
σχεδίων δράσης σε τοπικό επίπεδο στο οποίο οι διάφοροι εµπλεκόµενοι και δυνάµει
εµπλεκόµενοι φορείς, ανάλογα µε τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές τους, θα ήταν ενδεχοµένως
σκόπιµο να αναλάβουν σε περιφερειακό επίπεδο ένα ρόλο συνδέσµου προκειµένου να
ενεργοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρµογή η εν λόγω ικανότητα πρωτοβουλίας. ∆εν πρέπει
άλλωστε να αγνοηθεί ο ρόλος φορέων ή κοινοπραξιών που βασίζονται σε κοινά τοπικά και
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά.

Η ανάπτυξη των ΜΜΕ συνέβαλε στην εµφάνιση µιας σηµαντικής ικανότητας δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, συνδέεται άρρηκτα µε το τοπικό πλαίσιο και προβάλλει κατά συνέπεια τις
δυνατότητές του. Έχει συνεπώς καθοριστική σηµασία να προσδιοριστούν µέσα ικανά να
στηρίξουν αυτή τη διαδεδοµένη πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, στη φάση κυρίως της
εκκίνησης, µε την ταυτόχρονη παροχή διαδικαστικών και φορολογικών διευκολύνσεων και
διευκολύνσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις.

Εάν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη του
επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσω ευέλικτων διατυπώσεων και διοικητικών δαπανών, ανάλογη,
αν όχι ουσιαστική, σηµασία έχει η ικανότητα δηµιουργίας προϋποθέσεων για την παροχή
λιγότερο δαπανηρών και πιο προσιτών συµπληρωµατικών πιστώσεων, ακόµη και µε
πρωτοβουλίες συνεργασίας του ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα.

Ιδιαίτερη προσοχή και ειδικός ρόλος πρέπει να δοθεί στους διµερείς, όπου υπάρχουν,
οργανισµούς που θα αποτελέσουν πολύτιµο µέσο σε τοπικό επίπεδο για τις πρωτοβουλίες
κατάρτισης, ανάπτυξης της απασχόλησης, παροχής υποστήριξης σε περιπτώσεις κρίσεως,
διαχείρισης της ευελιξίας, οργανωτικής στήριξης των µικρών επιχειρήσεων. Οι κοινωνικοί
εταίροι µπορούν επίσης να προσδιορίσουν την προστιθέµενη αξία της ειδικής συµβολής τους.

Ο τοµέας των υπηρεσιών, κυρίως προς τα πρόσωπα αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο, είναι ο
κατ' εξοχήν φορέας που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης, χωρίς
να εξαιρούνται ωστόσο οι παραδοσιακοί τοµείς ή ακόµη και η εκ νέου αξιοποίηση βιοτεχνικών
παραδόσεων ή οι ΜΜΕ.

Η στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα
του ΕΚΤ που πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο. Εξάλλου πρέπει να ελεγχθεί η
δυνατότητα χρήσης νέων µηχανισµών χρηµατοδότησης ακόµη και για µικρές επιχορηγήσεις που
προκύπτουν από το άρθρο 4.2 του ΕΚΤ, που προορίζονται ειδικότερα για τους ΜΚΟ και τις
τοπικές ενώσεις.
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− Πληροφορίες: κ. Alan Hick, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alan.hick@esc.eu.int)

•  Νέα ατζέντα κοινωνικής πολιτικής - SOC/047
Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINE (III - F)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ατζέντα κοινωνικής
πολιτικής.
CΟΜ(2000) 379 τελικό
CES 1189/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ δέχθηκε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την εν λόγω αίτηση γνωµοδότησης.

Η ΟΚΕ καταβάλλει από καιρό προσπάθειες για την προβολή και την ενδυνάµωση του ρόλου της
κοινωνικής πολιτικής ως παραγωγικού παράγοντα και, συνεπώς, εκφράζει την ικανοποίησή της
για το γεγονός ότι το εν λόγω κείµενο καθιερώνει αυτή την "κατευθυντήρια αρχή" και
αναγνωρίζει ως µείζονα στόχο την αµοιβαία ενίσχυση των οικονοµικών και των κοινωνικών
πολιτικών.

Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού έχει ήδη δοκιµασθεί µε επιτυχία και επικροτείται. Θεωρείται
σηµαντικό να συµπεριληφθούν στην προαναφερθείσα µέθοδο όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς
βάσει συνετά διαρθρωµένης και υπεύθυνης συµµετοχής. Η "ανοικτή µέθοδος συντονισµού" θα
πρέπει να µην περιορισθεί σε µια διεργασία µεταξύ εµπειρογνωµόνων, αλλά αντίθετα να τείνει
προς τη βελτιστοποίηση της συνεισφοράς των ενεργών παραγόντων της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών.

Η ΟΚΕ επικροτεί πλήρως τους στόχους που αφορούν την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και την ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει την καθιέρωση κοινά
αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. Η ΟΚΕ έχει ήδη ταχθεί υπέρ της
αποτελεσµατικότερης συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων.

Η ΟΚΕ χαιρετίζει τη σηµασία που αποδίδει η Επιτροπή στον "Κοινωνικό ∆ιάλογο",
εκλαµβάνοντάς τον ως µέσο για τον εκσυγχρονισµό των συµβατικών σχέσεων, την προσαρµογή
της οργάνωσης της εργασίας και την ανάπτυξη της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και
ασφάλειας. Η ΟΚΕ διάκειται ευνοϊκά στην πρόταση να κληθούν οι κοινωνικοί εταίροι να
αναπτύσσουν, µε κάθε ανεξαρτησία, ίδιες πρωτοβουλίες εντός των τοµέων αρµοδιότητάς τους.
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Η ΟΚΕ χαιρετίζει την έµφαση που δίδεται στις νοµοθετικές προτάσεις για την καταπολέµηση
των διακρίσεων, καθώς και στην προοπτική της επικείµενης υιοθέτησης του ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Κατά την ΟΚΕ, "ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
πρέπει να υπερβεί το πλαίσιο µιας πανηγυρικής διακήρυξης και να αποτελέσει µία πραγµατική
πολιτική δέσµευση, τόσο κοινωνική όσο και ατοµική".

Η ΟΚΕ συµφωνεί απόλυτα µε την επιδίωξη της Επιτροπής να προετοιµασθεί η διεύρυνση υπό
συνθήκες ισόρροπης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Επιτροπή για την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε την κοινωνία των
πολιτών στις προαναφερθείσες χώρες πρέπει να συνδυάζονται µε την κινητοποίηση όλων των
ενδιαφεροµένων φορέων. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µπορεί να εξακολουθήσει να
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο προς τον σκοπό αυτό.

Η ΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι πλέον προβλέπεται µια - σαφέστερη, αµεσότερη και
υπευθυνότερη - κατευθυντήρια γραµµή για την απασχόληση µε στόχο να προαχθεί το ποσοστό
απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων.

Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία περιλαµβάνονται,
επίσης, σε µία κατευθυντήρια γραµµή για την απασχόληση. Εντούτοις, η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη
της για το γεγονός ότι, στην υπό εξέταση ατζέντα, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται ακόµη
περισσότερο στο θέµα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

− Πληροφορίες: κ. Alan Hick, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alan.hick@esc.eu.int)

•  Kαταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού - SOC/048
Εισηγήτρια: η κα CASSINA (II - I)
Συνεισηγήτρια: η κα zu EULENBURG BLOCH-LAINE (III - D)

− Έγγραφο: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της
θέσπισης ενός κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ
των κρατών µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.
CΟΜ(2000) 368 τελικό
CES 1187/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 99 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι η Επιτροπή επέλεξε µία συνετή προσέγγιση για το
πρόγραµµα, η οποία παρουσιάζεται ως ένα είδος "µεθοδολογικού προηγούµενου" γι' αυτή καθ'
εαυτή την καταπολέµηση. Ωστόσο, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της που το περιεχόµενο του
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προγράµµατος και το χρηµατοδοτικό πλαίσιο δεν αξιοποιούν επαρκώς το ευνοϊκό κλίµα που έχει
δηµιουργηθεί από τις αποφάσεις της Λισσαβόνας.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι η διάσταση του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τάσεις
του, και ο κίνδυνος δηµιουργίας νέων αποκλεισµών θα έπρεπε να είχαν ως αποτέλεσµα την
υιοθέτηση µιας τολµηρότερης προσέγγισης στους παρακάτω τέσσερις τοµείς:

− καλύτερο και διαφορετικό προσδιορισµό των προτεραιοτήτων, στις οποίες να
περιλαµβάνονται επίσης και επιτόπου πρωτοβουλίες και καινοτόµες προσεγγίσεις·

− αύξηση και την διαφορετική κατανοµή των πόρων
 
− ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο στόχος της κοινωνικής συνοχής σε όλες τις κοινοτικές αποφάσεις
και πολιτικές·

 
− διατύπωση ενός σαφέστερου αιτήµατος προς τα κράτη µέλη για τον καθορισµό σχεδίων
καταπολέµησης του αποκλεισµού τα οποία να συνοδεύονται ήδη από τώρα από ένα
χρονοδιάγραµµα και από ποσοτικούς στόχους, κυρίως όµως από ποιοτικούς στόχους, για την
εξάλειψη της φτώχειας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι θα εξετάζεται η συνοχή όλων των προγραµµάτων που εκτελούνται
µέσω Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου σε σχέση µε το στόχο της κοινωνικής συνοχής.

Οι παράγοντες που θα έπρεπε να επιδείξουν ενδιαφέρον για το πρόγραµµα είναι οι κοινοτικές
αρχές, τα κράτη µέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι
ΜΚΟ, οι οποίοι εργάζονται µε τους αποκλεισµένους σε όλα τα επίπεδα, αλλά και οι ίδιοι
αποκλεισµένοι και οι φτωχοί οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αυτοδιοργανωθούν
και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.

H OKE δεν µπορεί να συµµερισθεί τη σηµασία που δίνεται στις "µελέτες" και στις "έρευνες". Η
τελευταία αυτή πτυχή, που θα χρηµατοδοτηθεί ευρέως από το πρόγραµµα, κινδυνεύει να
οδηγήσει σε κατακερµατισµό των πόρων, δίχως να εξασφαλίζονται οι θετικές επιδράσεις
γι' αυτή καθεαυτή την καταπολέµηση του αποκλεισµού. Η ΟΚΕ παρατηρεί, µεταξύ άλλων, ότι
πρώτα θα έπρεπε να εξετασθεί η ποσότητα και η ποιότητα των ήδη διαθέσιµων µελετών για το
σχετικό τοµέα.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, σε συνεργασία µε την ΕΤΠ, θα µελετήσει τη
δυνατότητα ίδρυσης µιας αρχής που θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο και θα διασφαλίζει τη
διασύνδεση, την παρακολούθηση και τη στήριξη µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών δικτύων των
ενδιαφερόµενων ΜΚΟ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 49

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

− Πληροφορίες: κ. Alan Hick, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alan.hick@esc.eu.int)

•  Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση για το 2001 - SOC/050
Εισηγητής: ο κ. BEIRNAERT (B - I)

− Έγγραφο: Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί των κατευθυντηρίων γραµµών της
πολιτικής για την απασχόληση των κρατών µελών για το 2001.
CΟΜ(2000) 548 τελικό
CES 1188/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 104 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.

− Κύρια σηµεία: H ΟΚΕ φρονεί ότι οι κυβερνήσεις θα µπορούσαν να εστιάζουν τις πολιτικές
τους στην τόνωση της απασχόλησης, µε τη βοήθεια ενός συνόλου συνεισφορών όπως:

− σφαιρική µακροοικονοµική προσέγγιση·
− δηµιουργία ενός γενικού ευνοϊκού πλαισίου για τις επενδύσεις και την ενίσχυση της
εσωτερικής ζήτησης·

− περιορισµός των µισθολογικών αυξήσεων και διατήρηση του ρυθµιστικού ρόλου των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας·

− µείωση του κόστους εργασίας, µε τον περιορισµό των έµµεσων µισθοδοτικών επιβαρύνσεων·
− λήψη δραστικών µέτρων υπέρ της απασχόλησης, συνοδευόµενων από κίνητρα για την
αναζήτηση απασχόλησης·

− πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της οικονοµίας µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.

Ο στόχος το ποσοστό απασχόλησης να φθάσει στο 70% µέχρι το 2010 συνεπάγεται για τα κράτη
µέλη την αδιαµφισβήτητη πρόκληση να επενδύσουν περισσότερο για την επιµόρφωση των
εργαζοµένων και των ατόµων που αναζητούν εργασία, µέσω της συνεχούς κατάρτισης. Η ΟΚΕ
υπογραµµίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί στις γυναίκες µεγαλύτερη δυνατότητα
πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης οφείλεται, εν µέρει,
στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων. Η ΟΚΕ
διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή στην τρίτη κατευθυντήρια γραµµή προτείνει θετικά
µέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση των ικανοτήτων και ειδικεύσεων των εργαζοµένων, στη
θέσπιση εύκαµπτων σχηµάτων εργασίας και στην ευαισθητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά
τις δυνατότητες των ηλικιωµένων εργαζοµένων.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την έκκληση για µια πολιτική υπέρ της καταπολέµησης των
διακρίσεων που παρακωλύουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
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Η ΟΚΕ τονίζει την ανάγκη για άρση των εµποδίων που παρακωλύουν την ίδρυση και την
ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η µείωση των φορολογικών και των εξοµοιούµενων προς αυτούς
επιβαρύνσεων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα προώθησης της απασχόλησης.

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής ότι το σκέλος που αφορά την ικανότητα
προσαρµογής θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µεγάλης προσοχής από πλευράς των κρατών
µελών και των κοινωνικών εταίρων το σηµαντικό ρόλο των οποίων δικαίως τονίζει η Επιτροπή.

Στη γνωµοδότησή της για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, η ΟΚΕ διατύπωνε
την άποψη ότι η µέριµνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα πρέπει να αποτελέσει
το αντικείµενο µιας κατευθυντήριας γραµµής για την απασχόληση. Συνεπώς, η ΟΚΕ εκφράζει
την ικανοποιήσή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ανησυχίες αυτές στις
προτάσεις της.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να απηχούν το συµπέρασµα της συνόδου
κορυφής της Λισσαβόνας µε το οποίο ζητείται η βελτίωση της ισότητας ευκαιριών από κάθε
άποψη, κυρίως µε τον ευκολότερο συµβιβασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής.

Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι παρά τη σηµασία που αποδίδουν τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας στη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στο γίγνεσθαι της απασχόλησης, και όχι µόνο κατά την
προετοιµασία και την εφαρµογή των εθνικών σχεδίων δράσης, είναι γεγονός ότι η συµµετοχή
αυτή δεν είναι ισοµεγέθης σε όλα τα κράτη µέλη.

− Πληροφορίες: κ. Alan Hick, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alan.hick@esc.eu.int)

•  ∆ικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας µε τα τέκνα - SOC/052
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (II - F) (άρθρο. 54 - του κ. DANTIN)

− Έγγραφο: Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση του κανονισµού του
Συµβουλίου για την αµοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων περί του δικαιώµατος προσωπικής
επικοινωνίας µε τα τέκνα.
JUSTCIV 75
CES 1190/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 106 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1αποχή.

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η πρόταση κανονισµού αποβλέπει στη διευκόλυνση της
άσκησης του δικαιώµατος προσωπικής επαφής και φιλοξενίας αποτρέποντας, παράλληλα, το
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ενδεχόµενο να καταστεί το τέκνο "όµηρος" σε µια διένεξη µεταξύ των γονέων του που
διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη.

Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιηµένη από το σύνολο των διατάξεων
αυτών που προστατεύουν το υπέρτατο συµφέρον του τέκνου και τα δικαιώµατα των γονέων του,
οι οποίοι, ειδικότερα, διαθέτουν ταχέα ένδικα µέσα που τηρούν την αρχή της αντιµωλίας.

Εντούτοις, ζητεί να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο το δικαίωµα του τέκνου για ακρόαση από
τον δικαστή και να λαµβάνει ο δικαστής όντως υπόψη το λόγο του τέκνου. Επιπλέον, το τέκνο
θα έπρεπε να έχει το δικαίωµα να ζητά προσωπική εκπροσώπηση για την υποστήριξη των
συµφερόντων του.

Τέλος, η ΟΚΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι η πορεία της συνεργασίας για
θέµατα αστικού δικαίου χαρακτηρίζεται από υπερβολική διστακτικότητα και ότι το
οικογενειακό δίκαιο εξακολουθεί να προσεγγίζεται πολύ περιορισµένα, σε σηµείο που, για
παράδειγµα, τα δικαιώµατα της "de facto" οικογένειας και των εξώγαµων τέκνων δεν
αναγνωρίζονται ούτε εφαρµόζονται στο κοινοτικό πλαίσιο.

− Πληροφορίες: κα Stefania Barbesta
(Τηλ.: 32 2 546 9510 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

* *

5. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

•  Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη - REX/042
Εισηγητής: ο κ. RIBBE (III - D)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενσωµάτωση του
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην πολιτική για την οικονοµική και αναπτυξιακή
συνεργασία - Στοιχεία µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής.
COM(2000) 264 τελικό
CES 1191/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 83 ψήφοι υπέρ και 6 αποχές.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το έγγραφο που υπέβαλε η Επιτροπή,
στο οποίο όχι µόνον επιβεβαιώνεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρµογή όσων
ορίζουν η συνθήκη του Άµστερνταµ και η Σύνοδος Κορυφής του Κάρντιφ, αλλά αναφέρεται,
επίσης, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα σχετικά µε το οποίο υπάρχουν πολλά
ακόµη που πρέπει να γίνουν.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τις τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσµια κλίµακα και την
διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Εξάλλου, µολονότι η κατάσταση του
περιβάλλοντος στις διάφορες αναπτυσσόµενες χώρες και περιφέρειες διαφέρει φυσικά πολύ, θα
µπορούσε χωρίς υπερβολή να λεχθεί ότι πρόκειται για δραµατική κατάσταση.

Η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν µπορεί να υλοποιηθεί απλώς µε
την επιβολή µέτρων εκ των άνω. Αποτελέσµατα θα υπάρξουν µόνον εάν τα σχετικά µέτρα έχούν
την στήριξη όλου του πληθυσµού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δοθεί περαιτέρω έµφαση στην
ανάγκη µεγαλύτερης συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην χάραξη,
εφαρµογή και αξιολόγηση αναπτυξιακών στρατηγικών, ιδίως στον τοµέα της πολιτικής
περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης.

− Πληροφορίες: κ. Jean-Franηois Bence
(Τηλ.: 32 2 546 9399 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jean-francois.bence@esc.eu.int)

*

* *

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

•  Στρατηγικοί στόχοι 2000-2005 - Η διαµόρφωση της νέας Ευρώπης (Ανακοίνωση)
(γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)
Εισηγητής: ο κ. GAFO-FERNANDEZ (I - ES)

− Έγγραφο: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Στρατηγικοί στόχοι 2000-2005 - Η διαµόρφωση της
νέας Ευρώπης.
COM(2000) 154 τελικό
CES 1198/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 59 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και 1αποχή.

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− Κύρια σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία της
Επιτροπής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που συνιστούν, αφενός, η είσοδος της Ένωσης στον
21ο αιώνα και, αφετέρου, η ικανότητά της να αντιµετωπίσει τις απειλές και να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που θα τις παρουσιαστούν στα προσεχή έτη. Συµφωνήθηκε ότι θα επικεντρώσει τις
εργασίες της ιδιαίτερα στην εξεύρεση νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Η ΟΚΕ επικροτεί την άποψη της Επιτροπής ότι µία από τις µεγαλύτερες, πιο επείγουσες, πιο
επιτακτικές και πιο δύσκολες προκλήσεις είναι να υπερνικηθεί η απογοήτευση των Ευρωπαίων
πολιτών που έχει σχέση µε το ευρωπαϊκό όραµα.

Η ΟΚΕ είναι της άποψης ότι το δυναµικό που διαθέτει, λόγω της διαρκούς επαφής που έχει µε
τους πολίτες γνωρίζοντας τις ανάγκες τους ως οικονοµικών παραγόντων που αποτελούν µέρος
του κοινωνικού ιστού, δεν αξιοποιούνται ακόµη επαρκώς και εγκαίρως στις
κοινωνικοοικονοµικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Επιτροπή. Η ΟΚΕ µπορεί και είναι
διατεθειµένη να χρησιµοποιήσει την πολύχρονη εµπειρία που διαθέτει και να συνεργαστεί µε
σηµαντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να επεξεργαστεί συµµετοχικά σχήµατα
και µεθόδους και να υποβάλει σχετικές προτάσεις στην Επιτροπή.

Η ΟΚΕ προτείνει να επικεντρωθεί η λευκή βίβλος στις σχέσεις των θεσµών και των οργάνων
της ΕΕ µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, στις µελλοντικές πολιτικές προκλήσεις, και
στην προώθηση περισσότερο συµµετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Επίσης, πρέπει να
ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά µε το ερώτηµα πως πρέπει να διαρθρωθεί ο διάλογος µε τους
πολίτες κατά τρόπο ώστε να συνεκτιµώνται τα συµφέροντα όλων των πλευρών και να αποτραπεί
η σύγχυση µε τον κοινωνικό διάλογο. Στα πλαίσια αυτά, η ΟΚΕ θα ήθελε να τονίσει ότι η
µέθοδος που εφαρµόζει για την αντιµετώπιση της σύγκρουσης των συµφερόντων είναι να
στηρίζεται στο διάλογο και την εµπειρογνωµοσύνη για την ανεύρεση συµβιβαστικής λύσης. Η
ΟΚΕ τονίζει την ιδιαιτερότητά της, καθώς επίσης και ότι θα επιθυµούσε να κληθεί να εκθέσει τη
γνώµη της για τα προβλήµατα ως προς τα οποία η Επιτροπή προσπαθεί να εξεύρει
συγκεκριµένες λύσεις ενόψει της κατάρτισης της Λευκής Βίβλου, έτσι ώστε να µπορέσει να
συµµετάσχει ουσιαστικά µέσω της κατάρτισης γνωµοδοτήσεων διερευνητικού χαρακτήρα, της
διοργάνωσης ακροάσεων, καθώς και µε άλλα µέσα που αποµένει να προσδιορισθούν.

− Πληροφορίες: κα Verσnica Tomei
(Τηλ.: 32 2 546 9866 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: veronica.tomei@esc.eu.int)

•  Νέες γνώσεις νέες δυνατότητες απασχόλησης (τα αποτελέσµατα των νέων τεχνολογιών)
(γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)
Εισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (II - DE)
Συνεισηγητής: ο κ. MORGAN (I - UK)

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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− Έγγραφο: Νέες γνώσεις νέες δυνατότητες απασχόλησης (τα αποτελέσµατα των νέων
τεχνολογιών).
CES: 1194/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 83 ψήφοι υπέρ, 23 κατά και 6 αποχές.

− Κύρια σηµεία: Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και
24ης Μαρτίου συµπεριλαµβάνουν έναν νέο στόχο στρατηγικής σηµασίας τον οποίο πρέπει να
επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επόµενη δεκαετία: "Να αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
παγκοσµίως ως ο ανταγωνιστικότερος και δυναµικότερος οικονοµικός χώρος της γνώσης, ως ένας
οικονοµικός χώρος ικανός να παράγει αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη η οποία να συνεπάγεται
περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή"
(Συµπεράσµατα της Προεδρίας, σηµείο 5).

Στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας, ο κ. Jacques Dermagne, Πρόεδρος του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου της Γαλλίας, πρότεινε στην Πρόεδρο της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής να διοργανώσουν από κοινού διάσκεψη µε θέµα "Νέες γνώσεις - νέες δυνατότητες
απασχόλησης", στις 8 Νοεµβρίου στο Παρίσι.

Με αυτή τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας η ΟΚΕ επιθυµεί να συµβάλει ουσιαστικά σ' αυτόν τον
βασικό στόχο της γαλλικής προεδρίας ώστε να επηρεάσει το πρόγραµµα εργασίας της Ένωσης.
Η πρωτοβουλία θα επιτρέψει να τονιστεί ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα συµβουλευτικά
όργανα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα θέµατα που θα επηρεάσουν την
κοινωνία του αύριο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σηµειώνονται τα εξής:

Η ταχεία εξέλιξη της κοινωνίας της γνώσης αφορά όλους τους οικονοµικούς τοµείς, τις δοµές
των επιχειρήσεων και της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης. Ακόµη,
επηρεάζει σηµαντικά τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές µεταβολές της κοινωνίας µας.

Το τρίπτυχο των νέων τεχνολογιών, των µέσων ενηµέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ)
εκτείνεται σε όλους τους τοµείς, ακόµη και εάν υφίστανται πολλά επαγγέλµατα και
δραστηριότητες που δεν το χρησιµοποιούν άµεσα.

Η κοινωνία της γνώσης παρέχει σηµαντικό δηµιουργικό δυναµικό. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε
τις ευκαιρίες καινοτοµίας στην οικονοµία και την κοινωνία, µε αποδεκτό κοινωνικά τρόπο αλλά,
παράλληλα, αποτελεσµατικό, εάν καταβάλουµε κοινές προσπάθειες για µια καλύτερη και
ευρύτερη κατάρτιση.
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Μια ευρεία κατάρτιση στις νέες ΜΤΜ αποτελεί σήµερα µια από τις βασικές ικανότητες που ο
καθένας πρέπει να διαθέτει, στον ίδιο βαθµό µε την ικανότητα γραφής, ανάγνωσης και
αριθµητικής. Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού,
χρειαζόµαστε συστήµατα πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που θα
εκπαιδεύουν και θα καταρτίζουν ενόψει µιας κοινωνίας της γνώσης. Χρειαζόµαστε επιχειρήσεις
που να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναµικό µέσω της ανάπτυξης και της κατάρτισης του
προσωπικού τους.

Εάν ληφθούν υπόψη αυτές οι απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, γίνεται ολοένα εντονότερη
η ανάγκη µιας ενεργούς στρατηγικής για την απασχόληση, η οποία να προβλέπει τις εξελίξεις
και να αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών
φορέων.

Οι νέες γνώσεις, οι τεχνολογικές και κοινωνικές καινοτοµίες πρέπει να συµβαδίζουν προς την
κατεύθυνση µιας κοινωνίας της γνώσης, προς τις επιχειρήσεις της γνώσης, και προς τις θέσεις
απασχόλησης της γνώσης.

Οι νέες αρχές όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων προσανατολίζονται
περισσότερο προς σχέσεις εργασίες πιο άµεσες, µε µεγαλύτερη έµφαση στην οµαδική εργασία
και απαιτούν προσωπική πρωτοβουλία και ευθύνη. Οι συµµετοχικές µορφές της οργάνωσης
εργασίας αποκτούν µεγαλύτερη βαρύτητα.

Η διάδοση των νέων µορφών εργασίας, των νέων προτύπων συνδυασµού της επαγγελµατικής
εργασίας, της κατάρτισης και της οικογενειακής και κοινωνικής εργασίας, απαιτούν
προσαρµογή του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης.

Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να προσαρµοσθεί εκ νέου σε ευέλικτες µορφές
εργασίας και διαβίωσης. Προκειµένου να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση
ορισµένων οµάδων ατόµων στην κοινωνία της γνώσης, θα πρέπει να συµµετάσχουν όλες οι
οµάδες ατόµων στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. Είναι απαραίτητο να
αποφευχθεί η πόλωση της κοινωνίας, προκειµένου να µην µειωθεί ο ρυθµός καινοτοµίας και η
µελλοντική ευµάρεια, ούτε να τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα µε την οργάνωση της εργασίας, µεταβάλλεται και το σύστηµα των εργασιακών
σχέσεων. Υφίσταται µεγάλη ανάγκη για κοινές πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων,
προκειµένου να διαµορφωθεί η µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης κατά τέτοιο τρόπο που να
προωθείται τόσο η ανταγωνιστικότητα όσο και η κοινωνική συνοχή.
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Στο µέλλον, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα βρίσκεται στην πλευρά των νικητών, εάν µπορέσει να
εξεύρει µια ισορροπία µεταξύ των δυνάµεων της αγοράς και των κρατικών αρµοδιοτήτων, σε
στενή συνεργασία µε τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες.

− Πληροφορίες: κ. Fritz Rath
(Τηλ.: 32 2 546 9250 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: fritz.rath@esc.eu.int)

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Εµπορική συνεργασία: προτιµήσεις
για τα Βαλκάνια, επέκταση στην
ΠΓ∆Μ και στη Γιουγκοσλαβία
(τροπ. καν. 2007/200/ΕΚ)

AFET (Γ) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Συµφωνία συνεργασίασ ΕΚ/ΠΓ∆Μ:
αναστολή των εµπορικών διατάξεων
και των συνοδευτικών µέτρων

AFET (Γ) 27.11.00

Οµάδα
ELDR

΄Ασυλο: χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος του πρόσφυγα,
ελάχιστες προδιαγραφές για τις
διαδικασίες

AFET (Γ) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Καρποί µε κέλυφος: βελτίωση της
ποιότητας και της εµπορίας,
παράταση ενός έτους (καν.

AGRI (O) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Κοινή αλιευτική πολιτική: καθεστώς
ελέγχου, χρηµατοδοτική συµµετοχή
της Κοινότητας

BUDG (Γ) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Εµπορική συνεργασία: προτιµήσεις
για τα Βαλκάνια, επέκταση στην
ΠΓ∆Μ και στη Γιουγκοσλαβία
(τροπ. καν. 2007/200/ΕΚ)

BUDG (Γ) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Συµφωνία συνεργασίασ ΕΚ/ΠΓ∆Μ:
αναστολή των εµπορικών διατάξεων
και των συνοδευτικών µέτρων

BUDG (Γ) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Ζάχαρη: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ (κανονισµός 2038/1999/ΕΚ)

BUDG (Γ) 23.11.00 C5-0534/00

TURCHI
(UEN)

Πολιτική άµυνα: κοινοτικός
µηχανισµός για συντονισµό των
επεµβάσεων σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

BUDG (Γ) 23.11.00 C5-0543/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Σχέσεις ΕΚ/Ηνωµένων Πολιτειών:
ανανέωση του προγράµµατος
συνεργασίας στον τοµέα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

BUDG (Γ) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Αναδιατύπωση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού

BUDG (O) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ - άλλα τµήµατα,
CEDEFOP και FEACVT

CULT (Γ) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE-DE)

Σχέσεις ΕΚ/Ηνωµένων Πολιτειών:
ανανέωση του προγράµµατος
συνεργασίας στον τοµέα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

CULT (O) 23.11.00

ZOΡΜΠΑ
(PSE)

Συµφωνία ΕΚ/Καναδά για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση και την
κατάρτιση

CULT (O) 23.11.00

Οµάδα
GUE/NGL

Γενικευµένες δασµολογικές
προτιµήσεις: προϊόντα των λιγότερο
ανεπτυγµένων χωρών, 1.7.99-
31.12.2001 (τροποποίηση κανονισµ

DEVE (O) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

Η υποχρεωτική ρευστοποίηση των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ECON (O) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

ENVI (Γ) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Ασφάλεια στη ναυτιλία, πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία
(τροποποίηση καν. 613/91/ΕΟΚ,
2978/94/ΕΚ)

ENVI (Γ) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Ενεργειακή απόδοση: σχέδιο δράσης ENVI (Γ) 21.11.00 C5-0567/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Πολιτική άµυνα: κοινοτικός
µηχανισµός για συντονισµό των
επεµβάσεων σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

ENVI (O) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

Υγειονοµική αστυνοµία:
υγειονοµικοί κανόνες για τα ζωικά
υποπροϊόντα (τροποποίηση οδηγιών
90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ)

ENVI (O) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Υγειονοµική αστυνοµία: κανόνες για
τα υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο

ENVI (O) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

FEMM (Γ) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

΄Ασυλο: χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος του πρόσφυγα,
ελάχιστες προδιαγραφές για τις
διαδικασίες

FEMM (Γ) 22.11.00

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Ο ρόλος των γυναικών στο πλαίσιο
της παγκοσµιοποίησης

FEMM (O) 22.11.00

Οµάδα
PPE-DE

Πολιτική για το νερό: τιµολόγηση,
αειφιρία των υδάτινων πόρων

ITRE (Γ) 23.11.00 C5-0634/00

Οµάδα
ELDR

Ανταγωνισµός: εφαρµογή των
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης
(τροποποίηση καν. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 23.11.00 C5-0527/00

Οµάδα
PSE

Ζάχαρη: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ (κανονισµός 2038/1999/ΕΚ)

ITRE (Γ) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Σύστηµα ονοµάτων τοµέα του
∆ιαδικτύου - ∆ηµιουργία του τοµέα
ανωτάτου επιπέδου

ITRE (O) 23.11.00 C5-0568/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BRADBOURN
(PPE-DE)

Χερσαίες, οδικές, σιδηροδροµικές
µεταφορές: υποχρεώσεις δηµόσιας
υπηρεσίας

JURI (Γ) 22.11.00 C5-0326/00

McCARTHY
(PSE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
(αντικατάσταση οδηγίας 97/13/ΕΚ)

JURI (Γ) 22.11.00 C5-0440/00

TITLEY
(PSE)

Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης:
εφαρµογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ.

JURI (Γ) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία:
συγκέντρωση αποδεικτικών
στοιχείων σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις. Γερµανική πρωτοβουλία

JURI (O) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

∆ιοργανική συµφωνία για µια
βελτιωµένη εφαρµογή της
διαδικασίας αναθεώρησης

JURI (O) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Sichrovsky

JURI (O) 22.11.00 IMM00223
7

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Voggenhuber

JURI (O) 22.11.00 IMM00223
8

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Κοινή αλιευτική πολιτική: καθεστώς
ελέγχου, χρηµατοδοτική συµµετοχή
της Κοινότητας

PECH (O) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

∆ιαχείριση των αλιευµάτων: έλεγχος
στη ζώνη σύµβασης για τη
µελλοντική πολυµερή συνεργασία
στο Βορειονατολικό Ατλαντικό

PECH (O) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

∆ιατήρηση των αποθεµάτων αλιείας:
αποκατάσταση του αποθέµατος
γάδου στη θάλασσα της Ιρλανδίας,
µέτρα για το 2001

PECH (O) 28.11.00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

∆ιατήρηση των αποθεµάτων ιχθύων :
µέτρα διαχείρισης των άκρως
µεταναστευτικών ιχθύων,
χρηµατοδοτική συµµετοχή

PECH (O) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Ο σεβασµός των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
(2000)

PETI (Γ) 28.11.00 C5-0536/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
(GUE/NGL)

Ενεργειακή απόδοση: σχέδιο δράσης RETT (Γ) 21.11.00 C5-0567/00

G. COLLINS
(UEN)

Αεροπορικές µεταφορές: προστασία
των επιβατών

RETT (O) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Χερσαίες, οδικές, σιδηροδροµικές
µεταφορές: υποχρεώσεις δηµόσιας
υπηρεσίας

RETT (O) 21.11.00 C5-0326/00

ooOoo
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ο
γεωργικός τοµέας του βαµβακιού στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
τελ.

 απόφασης του Συµβουλίου για τον καθορισµό
δηµοσιονοµικών κατευθυντηρίων γραµµών πολυετούς
διάρκειας για τη διαχείριση "των υπό εκκαθάριση ταµείων
ΕΚΑΧ"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
τελ.

 απόφασης του Συµβουλίου για τον καθορισµό τεχνικών
κατευθυντηρίων γραµµών πολυετούς διάρκειας για το
ερευνητικό πρόγραµµα του "Ταµείου έρευνας για τον άνθρακα
και το χάλυβα"

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ταχεία δράση µε στόχο µείζονες
µεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, τη
Συµβουλευτική Επιτροπή ΕΚΑΧ και την Επιτροπή των
Περιφερειών: "Το µέλλον του δοµηµένου διαλόγου µετά τη
λήξη της ισχύος της συνθήκης ΕΚΑΧ"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
τελ.

΄Εκθεση δραστηριοτήτων EURES 1998-1999 "Προς µια
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή αγορά της απασχόλησης: η
συµβολή του EURES"

EMPL COM (00) 607
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Αρµόδια για τον
Προϋπολογισµό Αρχή σχετικά µε την κατάσταση στις 30
Ιουνίου 2000 των εγγυήσεων που βαρύνουν το γενικό
προϋπολογισµό

CONT
BUDG

COM (00) 611
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπη και
την Επιτροπή των Περιφερειών: ∆ηµιουργία του "Ευρωπαϊκού
χώρου έρευνας": κατευθυντήριες γραµµές των δράσεων της
΄Ενωσης στον τοµέα της έρευνας (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Για την εφαρµογή της κοινοτικής
στρατηγικής µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) από τα αυτοκίνητα - Πρώτη ετήσια έκθεση για την
αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της συµφωνίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή των
νοµοθεσιών τους περί ανταγωνισµού - 1η Ιανουαρίου 1999
έως 31η ∆εκεµβρίου 1999

ITRE COM (00) 618
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Η
µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από
µακροπρόθεσµη σκοπιά: ασφαλείας και βιώσιµες συντάξεις

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τις δραστηριότητες
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού
και ξενοφοβίας

LIBE COM (00) 625
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Επισκόπηση του προγράµµατος
Auto-Oil II

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ο πετρελαϊκός εφοδιασµός της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο για την αξιολόγηση του προγράµµατος ειδικών
µέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των
εµπορευµάτων και των διασυνοριακών υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Ιαπωνία

CONT
ITRE

COM (00) 638
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

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

JURI
LIBE

COM (00) 624
τελ.
CNS 990258

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί της
θέσπισης κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την
καταπολέµηση των διακρίσεων 2001-2006

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
τελ.
CNS 990251

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί
διαµόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και το επάγγελµα

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
τελ.
CNS 990225

οοΟοο
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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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Περίοδος συνόδου από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2000

Στρασβούργο

Κατάλογος
των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια και συνέχειες που δόθηκαν

Συνοπτική απεικόνιση  (στην επόµενη  σελίδα)



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 69

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

le globe en séance

Projet de ΠΡΟΫet 2001
ΠΡΟΫet CECA 2001
ACI: fiches financières

Serbie

Kosovo: assistance
financière

Albanie: plan
d�action

CE/Bulgarie/Hongrie:
Transport de marchandises

Hong Kong

Cabillaud en
mer d�Irlande

Conseil européen
informel de Biarritz

Espagne: inondations -
terrorisme

Italie du Nord:
inondations

Maroc: accord de pêche

Θέµατα που συζητήθηκαν
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Amende ments lé gilatifs adoptés en  séance

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

IT RE A5-0298/2000
Clegg

AFET  A5-0286/2000
Bon ino

RET T  A5-0085/200 0
M ast o rak is

FEM M  A5-0294/200 0
Erik sson

EM P L A5-0295/200 0
Cocilovo

P ECH A5-0276/2000
Nich olson

AGRI A5-0273/2000
Jové P eres 

Gr. P o l.: nom bre abso lu des am . ado pt és en  séance

com m ission: am . déposés en  séance

P E: n om bre abso lu des am . adopt és en  séance



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 71

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

Νοµοθετικές Εργασίες

I. Προπαρασκευαστικά κείµενα

Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ. Συνόδου αριθ.
φακέλου

διαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Κοινοτική στρατηγική για τους
Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες - µια σειρά
ουσιών των οποίων εικάζεται η επίδραση
στα ορµονικά συστήµατα του ανθρώπου και
της άγριας πανίδας

ΠΕΡΒ Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

.../... 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Οι πολιτικές και τα µέτρα της ΕΕ για τη
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου:
προς ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την
Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP-ΕΠΑΚ)

ΠΕΡΒ Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

.../... 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την
εµπορία εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΒ Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

.../... 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για την
ασφάλεια των τροφίµων

ΠΕΡΒ Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

.../... 25-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Προσχέδιο δράσης για την Αλβανία και τη
γειτονική περιοχή

ΕΛΕΥ Καραµάνου A5-0287/2000 2000/2158 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

.../... 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Η ενισχυµένη συνεργασία ΣΥΝΤ Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

24-Οκτ-00 24-Οκτ-00 25-Οκτ-00
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Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ. Συνόδου αριθ.
φακέλου

διαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Η συνταγµατοποίηση των Συνθηκών ΣΥΝΤ Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

24-Οκτ-00 24-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Η νέα κοινωνική ατζέντα ΑΠΑΣ Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

23-Οκτ-00 23-Οκτ-00 25-Οκτ-00
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες
Υποµνήµατα συµβόλων:

***III : Συνεννόηση  - ***II : Συναπόφαση - δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση - πρώτη ανάγνωση - *** : Σύµφωνη γνώµη - * : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
του Συµβουλίου όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήµατα που
περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου
αίµατος ή πλάσµατος

ΠΕΡΒ 1995/0013B
A5-0268/2000
Τρακατέλλης

***II κοινή θέση
εγκρίθηκε

�/� �/� 24-Οκτ-00

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την κατανοµή των αδειών µεταξύ
των κρατών µελών τις οποίες λαµβάνουν βάσει των
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας περί
θεσπίσεως ορισµένων όρων για τις οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και την προώθηση των συνδυασµένων
µεταφορών

ΠΕΡΦ 1999/0264
A5-0085/2000
Μαστοράκης

***I νοµοθ. Πρόταση
εγκρίθηκε

�/� �/� 25-Οκτ-00

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τη δράση κατά των ναρκών
ξηράς κατά προσωπικού

ΕΞΩΤ 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 25-Οκτ-00 25-Οκτ-00
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Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον
τοπικό βρόχο

ΒΕΕΕ 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί θεσπίσεως ορισµένων
όρων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και την
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών

ΠΕΡΦ 1999/0266
A5-0278/2000
Χατζηδάκης

*** νοµοθ. Πρόταση
εγκρίθηκε

�/� �/� 25-Οκτ-00

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί θεσπίσεως ορισµένων
όρων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και την
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών

ΠΕΡΦ 1999/0268
A5-0278/2000
Χατζηδάκης

*** νοµοθ. Πρόταση
εγκρίθηκε

�/� �/� 25-Οκτ-00

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά ένα πολυετές
πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό
πνεύµα, 2001-2005

ΒΕΕΕ 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 26-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Οδηγία τoυ Συµβoυλίoυ περί πρoσεγγίσεως τωv
voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv σχετικά µε τη διατήρηση
τωv δικαιωµάτωv τωv εργαζoµέvωv σε περίπτωση
µεταβιβάσεωv επιχειρήσεωv, εγκαταστάσεωv ή τµηµάτωv
εγκαταστάσεωv ή επιχειρήσεωv (κωδικoπoιηµέvη έκδoση)

ΒΕΕΕ 2000/0108
διαδικασία χωρίς
έκθεση

* νοµοθ. Πρόταση
εγκρίθηκε

�/� �/� 25-Οκτ-00

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη σύvαψη εκ
µέρoυς της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ
1998 της Σύµβασης τoυ 1979 για τη διαµεθoριακή
ατµoσφαιρική ρύπαvση σε µεγάλες απoστάσεις από βαρέα
µέταλλα

ΠΕΡΒ 2000/0082
διαδικασία χωρίς
έκθεση

* νοµοθ. Πρόταση
εγκρίθηκε

�/� �/� 24-Οκτ-00
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Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό
του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρµόζεται για
ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από τη
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (τροποποίηση του
κανονισµού αριθ. 3448/93)

ΓΕΩΡ 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 20-Σεπ-00 24-Οκτ-00

Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
68/193/ΕΟΚ περί εµπορίας υλικών αγενούς
πολλαπλασιασµού της αµπέλου

ΓΕΩΡ 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 23-Οκτ-00 24-Οκτ-00

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση
του κανονισµού (EK) αριθ. 2200/96 για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών,
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2201/96 για την κοινή
οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά και του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2202/96 περί καθεστώτος
ενισχύσεως των παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών

ΓΕΩΡ 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
πρόσθετων τεχνικών µέτρων για την αποκατάσταση του
αποθέµατος του µπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα
της Ιρλανδίας (∆ιαίρεση ICES VIIa)

ΑΛΙΕ 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Απόφαση του Συµβουλίου περί του προγράµµατος που
αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών

ΓΥΝΑΙ 2000/0143
A5-0294/2000
Άρθρο 62
Eriksson

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� 23-Οκτ-00 24-Οκτ-00

Απόφαση του Συµβουλίου επί των κατευθυντηρίων
γραµµών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών
µελών για το έτος 2001

ΑΠΑΣ 2000/0225
A5-0295/2000
Άρθρο 62
Cocilovo

* νοµοθ. Πρόταση
τροποποιηµένη

�/� �/� 24-Οκτ-00
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III. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Αρίθµηση των στηλών:  I = Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου· III = Επιτροπή επί της ουσίας· IV = Έγγρ. συνόδου· V = Εισηγητής· VI = PE: απόλυτος αριθµός των
τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· VII = Επιτροπή. επί της ουσίας·  απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια· VIII = Πολιτικές Οµάδες  : απόλυτος
αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· IX = τροπολογίες στον Τίτλο της πρότασης· X = τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές· XI = τροπολογίες στις αιτιολογικές
σκέψεις· XII = τροπολογίες στα άρθρα ή στα µέρη· XIII = τροπολογίες στα παραρτήµατα

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την αδεσµοποίητη πρόσβαση
στον τοπικό βρόχο

2000/0185 ΒΕΕΕ A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Απόφαση του Συµβουλίου περί του προγράµµατος
που αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο
για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (2001-
2005

2000/0143 ΓΥΝΑ A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Απόφαση του Συµβουλίου επί των κατευθυντηρίων
γραµµών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών
µελών για το έτος 2001

2000/0225 ΑΠΑΣ A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τη δράση κατά των
ναρκών ξηράς κατά προσωπικού

2000/0062 ΕΞΩΤ A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
πρόσθετων τεχνικών µέτρων για την αποκατάσταση
του αποθέµατος του µπακαλιάρου gadus morhua στη
Θάλασσα της Ιρλανδίας (∆ιαίρεση ICES VIIa)

2000/0071 ΑΛΙΕ A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 2200/96 για
την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών, του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2201/96 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα
οπωροκηπευτικά και του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2202/96 περί καθεστώτος ενισχύσεως των
παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών

2000/0191 ΓΕΩΡ A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τα ιατρικά
βοηθήµατα που περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα
του ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος

1995/0013B ΠΕΡΒ A5-0268/2000 Τρακατέλλης 0 0 0 0 0 0 0 0

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά ένα πολυετές
πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό
πνεύµα, 2001-2005

2000/0107 ΒΕΕΕ A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον
καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών που
εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που
προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων (τροποποίηση του κανονισµού αριθ.
3448/93)

1999/0284 ΓΕΩΡ A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του
πρωτοκόλλου του 1998 της Σύµβασης του 1979 για
τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες
αποστάσεις από βαρέα µέταλλα

2000/0082 ΠΕΡΒ C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
68/193/ΕΟΚ περί εµπορίας υλικών αγενούς
πολλαπλασιασµού της αµπέλου

2000/0036 ΓΕΩΡ A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Οδηγία του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τη
διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή
επιχειρήσεων (κωδικοποιηµένη έκδοση)

2000/0108 ΝΟΜΙ C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την κατανοµή των αδειών
µεταξύ των κρατών µελών τις οποίες λαµβάνουν
βάσει των συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας περί θεσπίσεως
ορισµένων όρων για τις οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και την προώθηση των συνδυασµένων
µεταφορών

1999/0264 ΠΕΡΦ A5-0085/2000 Μαστοράκης 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

επί της
ουσίας

Νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµ.
προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

παρατηρήσεις

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση
καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv παρoχή βoήθειας
στηv Αλβαvία, στη
Βoσvία-Ερζεγoβίvη, στηv
Κρoατία, στηv Οµoσπovδιακή
∆ηµoκρατία της Γιoυγκoσλαβίας
και στηv πρώηv Γιoυγκoσλαβική
∆ηµoκρατία της Μακεδovίας και
για τηv τρoπoπoίηση τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89

2000/0111 23-Οκτ-00 ΒΕΕΕ ισχύουσα
νοµοθεσία

τροποποιηµένη

δράση που
βαρύνει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ACT-EXT 2000+n COMM: Η έγκριση των κατευθύνσεων σχετικά
µε την αναθεώρηση της διαχείρισης της
εξωτερικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη ριζική
βελτίωση της ταχύτητας, της ποιότητας  και της
διαφάνειας της εν λόγω ενίσχυσης, συνεπάγεται
τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τον
προγραµµατισµό τις εργασίες των επιτροπών
που είναι επιφορτισµένες να επικουρούν την
Επιτροπή (επιτροπολογία)

Τρoπoπoιηµέvη πρόταση
καvovισµoύ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για τηv
Αvασυγκρότηση

2000/0112 23-Οκτ-00 ΕΞΩΤ ισχύουσα
νοµοθεσία

τροποποιηµένη

δράση που
ενδεχοµένως
συνεπάγεται

συνεισφορά από
τον προϋυπ. της

Ένωσης

ACT-EXT 2000+n COMM:  η εµπειρία που αποκοµίσθηκε αφότου
άρχισε τις εργασίες της η Υπηρεσία, το
Φεβρουάριο του 2000, κατέστησε µεφανή την
ανάγκη ταχύτερης λειτουργικότητας των
µηχανισµών λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τα
προγράµµατα ανοικοδόµησης.

Πρόταση καvovισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για παράταση µέχρι
εvός έτoυς της χρηµατoδότησης
oρισµέvωv σχεδίωv βελτίωσης
της µη πoιότητας και της
εµπoρίας πoυ έχoυv εγκριθεί
βάσει τoυ τίτλoυ II α τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72

2000/0252 27-Οκτ-00 ΓΕΩΡ Παράταση
νοµικής πράξης

δράση που
απαιτεί

συγχρηµατοδότηση

ΓΕΩΡ 2000+n COMM: οι δαπάνες που πραγµατοποίησε η
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 190 έως το 1999
ανήλθαν στο ποσό των 725 εκατοµ. ευρώ. Οι
πιστώσεις που προορίζονται για τα σχέδια που
δεν έχουν ακόµη περατωθεί και που θα
εγγραφούν στον προϋπολογισµό του 2000 έως
2006, αντιπροσωπεύουν το συµπληρωµατικό
ποσό των 250 εκατοµ. ευρώ
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

επί της
ουσίας

Νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµ.
προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

παρατηρήσεις

Πρόταση καvovισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για τηv κoιvή
oργάvωση αγoράς στov τoµέα της
ζάχαρης

2000/0250 27-Οκτ-00 ΓΕΩΡ Παράταση  και
αναθεώρηση
νοµικής πράξης

δράση από τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n Το σηµερινό καθεστώς στον τοµέα της ζάχαρης
ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2001. Η απόφαση του
Συµβουλίου, ως συνέχεια της γνωµοδότησης του
Κοινοβουλίου που το καλούσε να παρέµβει έως
την 31 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή ενέκυψε
στο µέλλον του καθστώτος που διέπει τον τοµέα
της ζάχαρης, λαµβάνοντας υπόψη τρεις δυνατές
λύσεις που προϋποθέτουν τη συνέχιση του
συτήµατος των ποσοστώσεων. Οι τρεις αυτές
λύσεις είναι οι εκόλουθες: - µείωση των τιµών
σύµφωνα µε το πρότυπο της Ατζέντας 2000,
περιλαµ΄βανουσα τη χορήγηση αντιστάθµησης
στους παραγωγούς για την απώλεια
εισοδήµατος, - προοδευτική µείωση των τιµών
κατανεµόµενη σε ορισµένη χρονική περίοδο, -
διατήρηση του σηµερινού επιπέδου των τιµών,
µε ορισµένες προσαρµογές όσον αφορά τις
ποσοστώσεις. Μεταξύ των ως άνω
δυνατοτήτων, η Επιτροπή επέλεξε την
προσωρινή διατήρηση του σηµερινού
κανονισµού έως το 2002/03, πλην ορισµένων
τροποποιήσεων.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

επί της
ουσίας

Νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµ.
προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

παρατηρήσεις

Πρόταση καvovισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη
σύvαψη τoυ πρωτoκόλλoυ τo
oπoίo καθoρίζει τις αλιευτικές
δυvατότητες και τη χρηµατική
αvτιστάθµιση πoυ πρoβλέπovται
στη συµφωvία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικovoµικής
Κoιvότητας και της Κυβέρvησης
της ∆ηµoκρατίας της Ακτής τoυ
Ελεφαvτoστoύ, όσov αφoρά τηv
αλιεία στα αvoικτά της Ακτής τoυ
Ελεφαvτoστoύ, για τηv περίoδo
από τηv 1η Ioυλίoυ έως τις 30
Ioυvίoυ 2003

2000/0257 27-Οκτ-00 ΑΛΙΕ ανανεωθείσα
νοµική πράξη

δράση από τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ACT-EXT 2000+n Το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στην
αλιευτική συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της
∆ηµοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού,
έληξε στις 30.06.2000. Στις 26.05.2000,
µεταξύ των δύο µερών επικυρώθηκε νέο
πρωτόκολλο που ορίζει τους τεχνικούς και
χρηµατο-οικονοµικούς όρους που διέπουν τις
αλιευτικές δραστηριότητες των πλοίων της ΕΕ
στα ύδατα της Ακτής του ελεφαντοστού για την
περίοδο από 01.07.2000 έως 30.06.2003.

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv καθιέρωση
κoιvoτικoύ µηχαvισµoύ για
συvτovισµό τωv επεµβάσεωv
πoλιτικής άµυvας σε καταστάσεις
έκτακτης αvάγκης

2000/0248 27-Οκτ-00 ΠΕΡΒ Συµπληρωµατική
νοµική πράξη

δράση από τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΒ

2000+n COMM: Μια σειρά φυσικών, τεχνολογικών και
περιβαλλοντικών καταστροφών αποτέλεσαν
προσφάτως αιτία σηµαντικών ζηµιών σε πολλά
κράτη µέλη και γειτονικές χώρες. Οι εν λόγω
καταστροφές κατέδειξαν την ανάγκη να
βελτιωθούν κατεπειγόντως τα µέτρα προστασίας
που εφαρµόζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Το
Κοινοβούλιο ενέκρινε πολυάριθµα ψηφίσµατα,
µε τα οπία καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Κοινό
σηµείο των εν λόγω εκκλήσεων είναι η επίτευξη
καλύτερου συντονισµού των παρεµβάσεων των
οµάδων πολιτικής προστασίας των κρατών
µελών, σε περίπτωση καταστροφής εντός της
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

επί της
ουσίας

Νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµ.
προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

παρατηρήσεις

Ένωσης ή σε τρίτη χώρα. Η παρούσα πρόταση,
η οποία αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός
ενισχυµένου κοινοτικού µηχανισµού για τις
παρεµβάσεις πολιτικής προστασίας,
συµπληρώνει το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της πολιτικής προστασίας (2000-
2004)

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τη χoρήγηση
χρηµατooικovoµικής εvίσχυσης
στηv Ελλάδα για τηv ελάφρυvση
τoυ βάρoυς τωv τόκωv από τα
δάvεια της ΕΤΕπ για τηv
αvασυγκρότηση της περιoχής πoυ
καταστράφηκε από τo σεισµό τoυ
Σεπτεµβρίoυ 1999

2000/0255 27-Οκτ-00 ΠΡΟΫ Νέα νοµική πράξη δράση από τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
.ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2000 COMM:  χορήγηση στο ελληνικό κράτος του
ποσού των 2 εκατοµ. ευρώ για το 2000,
προκειµένου να µειωθεί το βάρος των επιτοκίων
των δανείων που χορήγησε η ΕΤΕ για την
αντικατάσταση, την επιδιόρθωση ή την
ανοικοδόµηση κτιρίων, υποδοµών και
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ) της
περιοχής Αττικής που επλήγησαν από το σεισµό
του Σεπτεµβρίου 1999.
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό
Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου

Έγγρ.  ολοµέλεια
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη
∆ιοργανική Συµφωνία για τα δηµοσιονοµικά δελτία

ΠΡΟΫ 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI ψήφισµα που
εγκρίθηκε χωρίς
τροπολογίες

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2001 - λοιπές δράσεις.

ΠΡΟΫ 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το
σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2001 - Τµήµα ΙΙΙ

ΠΡΟΫ 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Σχέδιο επιχειρησιακού προϋπολογισµού της ΕΚΑΧ για το
οικονοµικό έτος 2001

ΠΡΟΫ 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD ψήφισµα που
εγκρίθηκε χωρίς
τροπολογίες

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Πολιτικός Έλεγχος

Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
ολοµελείας

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Βελτίωση της νοµοθεσίας 1998: "Συνυπευθυνότητα" -
Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999

ΝΟΜΙ Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Η όγδοη επισκόπηση της Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΟΙΚΟ Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

�/� 23-Οκτ-00 24-Οκτ-00

Οι Πληρωµές Μικρών Ποσών στην Ενιαία Αγορά ΟΙΚΟ Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 26-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Πρώτη και ∆εύτερη Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ειδική ∆ιοικητική Περιοχή του
Χονγκ Κονγκ

ΕΞΩΤ Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Έκθεση της Επιτροπής περί των µέτρων προς εφαρµογή
του άρθρο υ 299, εδάφιο 2: Οι Εξόχως Απόκεντρες
Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΦ Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 24-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Έκθεση της Επιτροπής επί της Πολιτικής Ανταγωνισµού ΟΙΚΟ Riis-
Jorgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

�/� 23-Οκτ-00 24-Οκτ-00

Οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών για το
έτος 2001

ΑΠΑΣ Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε
χωρίς

τροπολογίες

�/� �/� 24-Οκτ-00
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Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
ολοµελείας

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Η συνεργασία µε τις χώρες ΑΚΕ που είναι εµπλεγµένες
σε ένοπλες συγκρούσεις

ΕΞΩΤ Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Το δικαίωµα των καθηγητών γλωσσών: εφαρµογή του
νόµου

ΝΟΜΙ Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 27-Οκτ-00 �/�

Το καθεστώς των νησιών ΣΥΝΤ Napolitano B5-0542/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Συµβούλιο

�/� 24-Οκτ-00 24-Οκτ-00 �/�

Το καθεστώς των νησιών ΣΥΝΤ Napolitano B5-0543/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� 24-Οκτ-00 24-Οκτ-00 �/�

Οι νάρκες κατά προσωπικού ΑΝΑΠ Miranda B5-0544/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 25-Οκτ-00 �/�

Οι νάρκες κατά προσωπικού ΕΞΩΤ Brok B5-0545/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 25-Οκτ-00 �/�

Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο ΑΛΙΕ Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 27-Οκτ-00 �/�

Στρατηγική της Επιτροπής στη ∆ιάσκεψη της Χάγης για
τις κλιµατικές µεταβολές

ΠΕΡΒ Jackson B5-0547/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 25-Οκτ-00 �/�

Οι νάρκες κατά προσωπικού Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0802/2000 �/� Συζήτηση
επικαίρων
θεµάτων

ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� �/� 25-Οκτ-00

Στρατηγική της Επιτροπής στη ∆ιάσκεψη της Χάγης για
τις κλιµατικές µεταβολές

Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0803/2000 �/� Συζήτηση
επικαίρων
θεµάτων

ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Μορατόριουµ  στην ποινή του θανάτου Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0804/2000 �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00

Οι πληµµύρες στην Ιταλία και την Ισπανία Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0807/2000 �/� ∆ήλωση
Επιτροπής

ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 25-Οκτ-00 26-Οκτ-00
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Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
ολοµελείας

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Το άρθρο  158 της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά το
καθεστώς των νησιών

Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0808/2000 �/� Συζήτηση
επικαίρων
θεµάτων

ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

�/� �/� 25-Οκτ-00

Τα αποτελέσµατα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Μπιαρίτς στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2000

Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0814/2000 �/� ∆ήλωση
Συµβουλίου
&Επιτροπής

résolution
commune
adoptée

24-Οκτ-00 24-Οκτ-00 25-Οκτ-00

Αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου Πολιτικές
Οµάδες

�/� B5-0823/2000 �/� Συζήτηση
επικαίρων
θεµάτων

ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 27-Οκτ-00 27-Οκτ-00

Έκτακτη κοινοτική χρηµατοοικονοµική ενίσχυση στο
Κοσσυφοπέδιο

Επιτροπή �/� �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπής

�/� �/� 25-Οκτ-00 �/�

∆ικαιώµατα των καθηγητών γλωσσών: εφαρµογή του
νόµου

ΝΟΜΙ Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 �/� ΠΡΟΦ.ΕΡ.-
Επιτροπή

ψήφισµα που
εγκρίθηκε  µε
τροπολογίες

�/� 27-Οκτ-00 27-Οκτ-00

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την
έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά  την εξέταση του
ενιαίου µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής
στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών µελών
(κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1969/88 του Συµβουλίου)

ΟΙΚΟ Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 23-Οκτ-00 24-Οκτ-00

Σερβία Επιτροπή Patten �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπής

�/� �/� 25-Οκτ-00 �/�
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∆ιάφορες αποφάσεις και γραπτές δηλώσεις

Αποφάσεις

Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

αριθ.
φακέλου

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

του κ. Pacheco Pereira ΝΟΜΙ MacCormick AA55--00330044--22000000 .../... IMM ψήφισµα που εγκρίθηκε
χωρίς τροπολογίες

.../... .../... 24/10/2000

Γραπτές δηλώσεις

Τίτλος Οµάδα Εισηγητής Έγγρ.
Ολοµελείας

αριθ.
φακέλου

διαδικασία Συγκενρωθείσες
υπογραφές

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση προς
ενηµέρωση

Η τροµοκρατία στην Ισπανία ΕΣΚ
ΕΣΚ

ΕΛΚ-Ε∆
ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
ΕΛΚ-E∆

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 άρθρο 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994,  το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο 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 Ιουνίου 2000 και αποτέλεσααν αντικείµενο ανακοίνωσης
κατά τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2000.

Αρίθµηση των στηλών:  I = Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου·  III = Επιτροπή επί της ουσίας· IV = Έγγρ. συνόδου; V = διαδικασία·
VI à X : Τροπολογίες που κατανέµονται σύµφωνα µε την τυπολογία της πράξης, στα πλαίσια της ΚΟ∆ σχετικά µε "την ποιότητα της σύνταξης των νοµοθετικών κειµένων" της 22/12/98· VI =
Τροπολογίες στο αντικείµενο, το πεδίο εφαρµογής, τους ορισµούς, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, τα µέτρα εφαρµογής·  VII = Τροπολογίες στις µεταβατικές και τελικές διατάξεις, τις
παρεκκλίσεις, τις παρατάσεις, τις εξαιρέσεις·VIII = Τροπολογίες στις δηµοσιονοµικές πτυχές· IX = Τροπολογία στις εκτελεστικές αρµοδιότητες· X = Τροπολογίες σχετικά µε την ενηµέρωση
του Κοινοβουλίου· XI = συνολικός αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν· XII à XVII= βαθµοί αποδοχής των τροπολογιών σύµφωνα µε την κατανοµή που επελέγη για τις  στήλες  VI έως
XI· ο εν λόγω βαθµός αποδοχής κυµαίνεται µεταξύ  0%  και 100% που επιβεβαιώνει τις θέσεις του ΕΚ·

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του
Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές
συναλλαγών αγαθών µεταξύ των κρατών
µελών σε ό,τι αφορά την απλούστευση της
χρήσης της ονοµατολογίας των προϊόντων

1997/0162 ΝΟΜΙ A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 ∆εν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

χωρίς αντικεί-
µενο

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα
της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

1998/0350 ΠΕΡΒ A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

0,00% 16,67%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί έγκρισης µέτρων για την
εναρµόνιση και την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
επεξεργασία, την προβολή και την πώληση
προϊόντων καπνού

1999/0244 ΠΕΡΒ A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

100,00
%

0,00% 64,29%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών
85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και
93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών µε τρίτες χώρες

2000/0014 ΟΙΚΟ A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 ∆εν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

χωρίς αντικεί-
µενο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετκά µε την προστασία των
εργαζοµένων κατά των κινδύνων που
συνδέονται µε την έκθεσή τους σε βιολογικούς
παράγοντες στο χώρο εργασίας (7η ειδική
οδηγία κατά το πνεύµα του άρθρου 16, παρ. 1,
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

1999/0188 ΝΟΜΙ R5-0251/2000
Χωρίς έκθεση

***I 0 0 0 0 0 0 ∆εν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

χωρίς αντικεί-
µενο

Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου που αφορά
τα κoιvoτικά σχέδια και υπoδείγµατα

1993/0463 ΝΟΜΙ A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

33,33%

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά
µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων

1999/0207 ΕΛΕΓ A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Κανονισµός του Συµβουλίου ο οποίος
συµπληρώνει τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
302/93, για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας (EΚΠΝΤ)

1999/0187 ΕΛΕΥ A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

0,00% 0,00%

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας
για τη συµµετοχή της Νορβηγίας στις εργασίες
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας

1999/0203 ΕΛΕΥ A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ
θηκε
τροπ.

0,00%

Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση
των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ όσον
αφορά προσωρινούς ποσοτικούς περιορισµούς
για τις εισαγωγές µπύρας στη Φινλανδία

2000/0038 ΟΙΚΟ A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
-θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

0,00%

Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την
οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 όσον αφορά τους
προσωρινούς ποσοτικούς περιορισµούς για
εισαγόµενα στη Σουηδία από άλλα κράτη µέλη
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης

2000/0118 ΟΙΚΟ A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 ∆εν
κατατέθ
ηκε
τροπ.

0,00% δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκε
τροπ.

0,00%
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Περίοδος συνόδου από 13 έως 17 Νοεµβρίου 2000

Στρασβούργο

Κατάλογος
των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν

θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια και συνέχειες που δόθηκαν

Συνοπτική απεικόνιση  (στην επόµενη  σελίδα)
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Assurance maladie
complémentaire

Participation des femmes
au règlement pacifique

des conflits
Normalisation du travail

domestique

Textes préparatoires

Traitement des données
à caractère personnel +
Sécurité des produits++
Substances et préparations

dangereuses ++
Incinération des déchets++

Lutte contre
l'exclusion sociale++

Electricité produite
de sources renouvelables++
Accès du public aux

documents++

codécision

Blanchissement d'argent
Convention Europol
Entraide judiciaire
Coopération judiciaire
Turquie - union douanière
Agence Euro.reconstruction
Aide: Albanie, Bosnie-Herzgovine

Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM

Viande de porc
Prêts BEI à la Grèce
Collège européen de police
Droit de visite des enfants
Egalité hommes/femmes

consultation

Charte des droits fondementaux

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Sommet UE/Pays des Balkans
ASEM III- Seoul 20-21/10/2000
Programmes de stabilité

DE,FI,NL
ESB
Spécificité du sport
UK-transporteurs routiers

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Conf. Euro-méditerrannéennes

Questions orales

Turquie rapport régulier -1999
Organisations Régionales de Pêche

Rapport spécial du Médiateur
procédures de recrutement de la Commission
Fonds propres des banques

Rapports requérant l'avis du PE

Parlement centre-américain
Côte d'Ivoire
Droits de l'homme
Birmanie/Myanmar

Viêt Nam
Inondations en Europe

Débat d'actualité

Contrôle politique

Cour des comptes
rapport annuel 1999
Programme FAIR

Travaux budgétaires

Fonctions du Médiateur

Décisions diverses
Déclarations écrites art 51

Session NOV I 2000 Strasbourg
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le globe en séance

Τουρκία : Τελωνειακή ένωση +
περιοδική έκθεση 1999

Ελλάδα : δάνεια ΕΤΕ

Βιετνάµ: Ανθρώπινα δικαιώµατα

Σεούλ: ASEM III �20-21/10/2000

Βιρµανία/Μυανµάρ :
Ανθρώπινα ∆ικαιώµαταΑκτή του Ελεφαντοστού

Ηνωµένο Βασίλειο
Οδικοί µεταφορείς

Μασσαλία : Ευρω-
µεσογειακή ∆ιάσκεψη

Γερµανία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία:
Προγράµµατα σταθεροποίησης

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,Κροατία, Ο∆
Γιουγκοσλαβίας, ΠΓ∆Μ: Βοήθεια

Ζάγκρεµπ : ∆ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ/∆υτικά Βαλκάνια

Θέµατα που συζητήθηκαν
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Amendements adoptés en séance - procédure: codécision

0 10 20 30 40 50 60 70

Pacio tti
LIBE A 5-0279/2000

Cas hman
LIBE A 5-0318/2000

González Á lvarez
ENVI A 5-0309/2000

Rothe
ITRE A 5-0320/2000

Figueiredo
EM PL A 5-0307/2000

comm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance

PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés  en  s éance Gr. Po l.: nombre abs olu  des  am. adop tés  en  s éance
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A m e n d e m e n ts  a d o p t é s  e n  s é a n c e  -  p r o c é d u r e : c o n s u lta t io n

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

G a r o t
A G R I  A 5 - 0 3 0 5 /2 0 0 0

W e s t e n d o r p  y  C a b e z a
I T R E  A 5 - 0 3 3 0 /2 0 0 0

L a g e n d i jk
A F E T  A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 0

E r ik s s o n
F E M M  A 5 - 0 2 9 4 /2 0 0 0

K a r a m a n o u
L I B E  A 5 - 0 3 1 2 /2 0 0 0

P o ss e l t
L I B E  A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 0

M a r in h o
L I B E  A 5 - 0 3 1 3 /2 0 0 0

R o u r e
L I B E  A 5 - 0 3 1 4 /2 0 0 0

G e b h a r d t
L I B E  A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 0

B a n o t t i
L I B E  A 5 - 0 3 1 1 /2 0 0 0

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e G r . P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Νοµοθετικές εργασίες

I. Προπαρασκευαστικά έγγραφα

Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ. συνόδου αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζήτηση στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Ανάµιξη των γυναικών στην ειρηνική επίλυση
συγκρούσεων

ΓΥΝΑ Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI Αναβάλλεται η
ψηφοφορία

�/� 15-Νοεµ-00 �/�

Ρυθµιστικό πλαίσιο για την οικιακή εργασία
στην άτυπη οικονοµία

ΓΥΝΑ Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI Αναβάλλεται η
ψηφοφορία

�/� 15-Νοεµ-00 �/�

Συµπληρωµατική ασφάλιση ασθενείας ΑΠΑΣ Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI Ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

�/� 15-Νοεµ-00 16-Νοέ-00
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα:
***III : Συνδιαλλαγή  - ***II : Συναπόφαση: δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση: πρώτη ανάγνωση - *** : Σύµφωνη γνώµη - * : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την αποτέφρωση των αποβλήτων

ΣΥΝ∆ 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο �/� 15-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την 21η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ που αφορά
περιορισµούς στην κυκλοφορία και χρήση ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσιών που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για
την αναπαραγωγή � Κ/Μ/Τ)

ΠΕΡΒ 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I Εγκριθείσα νοµοθ.
Πρόταση

χωρίς
συζήτηση

Χωρίς
συζήτηση

14-Νοέ-00

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την προστασία των ατόµων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών

ΕΛΕΥ 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/� 24-Oκτ-00 14-Νοέ-00

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

ΑΠΑΣ 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/... 15-Νοεµ-00 16-Νοέ-00
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Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

ΠΕΡΒ 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/... 15-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

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

ΕΛΕΥ 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/� 16-Νοεµ-00 art69§2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας

ΒΕΕΕ 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/... 15-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Έγκριση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΤ 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** εγκριθείσα απόφαση 14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 14-Νοέ-00

Απόφαση του Συµβουλίου περί του προγράµµατος που
αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών

ΓΥΝΑ 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/� 23-Oκτ-00 15-Νοέ-00

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
απόφασης 2000/24/ΕΚ µε στόχο την κατάρτιση ενός ειδικού
προγράµµατος δράσης της ΕΤΕ µε στόχο την εµπέδωση και
την εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης ΕΚ-Τουρκίας

ΠΡΟΫ 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* Εγκριθείσα νοµοθ.
Πρόταση

14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

Κανονισµός του Συµβουλίου  για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος

ΓΕΩΡ 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

�/� 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση
κανονισµού του Συµβουλίου για την αµοιβαία εκτέλεση των
αποφάσεων για το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας µε τα
τέκνα

ΕΛΕΥ 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/� 17-Νοεµ-00 17-Νοέ-00
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Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας για πράξη του
Συµβουλίου για την κατάρτιση, βάσει του άρθρου 43,
παράγραφος 1, της σύµβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής Υπηρεσίας (σύµβαση Ευρωπόλ), πρωτοκόλλου
για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του παραρτήµατος της
εν λόγω σύµβασης

ΕΛΕΥ 2000/0809
A5-0312/2000
Καραµάνου

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/... 13-Νοεµ-00 14-Νοέ-00

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έγκριση
Απόφασης-Πλαίσιο του Συµβουλίου που αφορά τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, τον
προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση
και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του
εγκλήµατος

ΕΛΕΥ 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/... 13-Νοεµ-00 14-Νοέ-00

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας ενόψει της έκδοσης
σύµβασης σχετικά µε τη βελτίωση της δικαστικής συνδροµής
επί ποινικών υποθέσεων, ιδίως στον τοµέα της καταπολέµησης
του οργανωµένου εγκλήµατος, της νοµιµοποίησης προσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της οικονοµικής
εγκληµατικότητας

ΕΛΕΥ 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/... 13-Νοεµ-00 14-Νοέ-00

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση
απόφασης του Συµβουλίου για την προσωρινή ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας (European Police
College)

ΕΛΕΥ 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/� 17-Νοεµ-00 17-Νοέ-00

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της Γαλλικής
∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου
του Βελγίου για την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου
σχετικά µε τη σύσταση προσωρινής Μονάδας δικαστικής
συνεργασίας

ΕΛΕΥ 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* τροποπ. Πρωτοβουλία �/� 17-Νοεµ-00 14-Νοέ-00
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Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου
Έγγρ. ολοµελείας
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση κεφαλαίων στην
Ελλάδα προκειµένου να µειωθεί το βάρος εξυπηρέτησης των
τόκων για τα δάνεια που της έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ για την
ανασυγκρότηση της περιοχής η οποία επλήγη από το σεισµό
του Σεπτεµβρίου του 1999

ΠΡΟΫ 2000/0255
A5-0322/2000
Αβέρωφ

* Εγκριθείσα νοµοθ.
Πρόταση

χωρίς
συζήτηση

Χωρίς
συζήτηση

15-Νοέ-00

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

ΕΞΩΤ 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

κανονισµού του Συµβουλίου για την παροχή βοήθειας στην
Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, καθώς
και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3906/89, της απόφασης 97/256/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1360/90

ΒΕΕΕ 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* τροποπ. Νοµοθετική
πρόταση

14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00
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III. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Αρίθµηση των στηλών:  I =τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου· III = επιτροπή επί της ουσίας· IV =διαδικασία· V = Έγγραφο συνόδου VI = Εισηγητής· VII = επιτροπή επί
της ουσίας: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια· VIΙI = ΕΚ: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· IΧ = Πολιτικές Οµάδες :
απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· X = τροπολογίες στον τίτλο της πρότασης· XΙ = τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές· XIΙ = τροπολογίες στις
αιτιολογικές σκέψεις· XIΙI = τροπολογίες στα άρθρα ή στα µέρη· XIV = τροπολογίες στα παραρτήµατα και τα τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων ∆ΕΥ και ΚΕΠΠΑ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
προστασία των ατόµων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών

1999/0153 ΕΛΕΥ ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

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 ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη γενική ασφάλεια
των προϊόντων

2000/0073 ΠΕΡΒ ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

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

2000/0032 ΕΛΕΥ ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας

2000/0116 ΒΕΕΕ ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

Απόφαση του Συµβουλίου περί του προγράµµατος που αναφέρεται στην κοινοτική
στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών

2000/0143 ΓΥΝΑ * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

Κανονισµός του Συµβουλίου  για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος

2000/0076 ΓΕΩΡ * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση κανονισµού του
Συµβουλίου για την αµοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων για το δικαίωµα προσωπικής
επικοινωνίας µε τα τέκνα

2000/0818 ΕΛΕΥ * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας για πράξη του Συµβουλίου για την
κατάρτιση, βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 1, της σύµβασης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (σύµβαση Ευρωπόλ), πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση του άρθρου 2 και του παραρτήµατος της εν λόγω σύµβασης

2000/0809 ΕΛΕΥ * A5-0312/2000 Καραµάνου 6 7 3 1 0 0 0 6

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έγκριση Απόφασης-Πλαίσιο του
Συµβουλίου που αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των
οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος

2000/0814 ΕΛΕΥ * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας ενόψει της έκδοσης σύµβασης σχετικά µε
τη βελτίωση της δικαστικής συνδροµής επί ποινικών υποθέσεων, ιδίως στον τοµέα
της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, της νοµιµοποίησης προσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της οικονοµικής εγκληµατικότητας

2000/0815 ΕΛΕΥ * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση απόφασης του
Συµβουλίου για την προσωρινή ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας
(European Police College)

2000/0811 ΕΛΕΥ * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την έκδοση της
απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση προσωρινής Μονάδας δικαστικής
συνεργασίας

2000/0816 ΕΛΕΥ * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την
Ανασυγκρότηση

2000/0112 ΕΞΩΤ * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0

Κανονισµός του Συµβουλίου για την παροχή βοήθειας στην Αλβανία, τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και
την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, της απόφασης 97/256/ΕΚ και
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90

2000/0111 ΒΕΕΕ * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποί-
ησης

επί της
ουσίας

νοµικό
πλαίσιο

χρηµατοδό-
τηση

∆ηµοσιονοµ
. προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου για µια οικονοµική
συµµετοχή της Κοινότητας σε ορισµένες
δαπάνες των κρατών µελών για την εφαρµογή
συστηµάτων ελέγχου, επιθεώρησης και
επίβλεψης στον τοµέα της κοινής πολιτικής
αλιείας.

2000/0273 17-Νοεµ-00 ΑΛΙΕ ανανεωθείσα
νοµική πράξη

δράση που
βαρύνει εν
µέρει τον
προϋπ. της
Ένωσης

ΕΣΩΤ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλιεία

2001+n Από την αρχή της εφαρµογής της ΚΑΠ ετέθη
το θέµα µιας οικονοµικής αλληλεγγύης προς
ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών
µελών στον τοµέα του ελέγχου. Αυτή η
κοινοτική ενίσχυση οργανώθηκε µε την
απόφαση 89/631/ΕΟΚ για την περίοδο από
1991 έως 1995 για ποσό 110 εκατ. ευρώ, και
την απόφαση 95/527/ΕΚ για την περίοδο από
1996 έως 2000, για ποσό 205 εκατ. ευρώ.
Λόγω των θετικότατων αποτελεσµάτων από
την εφαρµογή αυτών των αποφάσεων πρέπει
να δοθεί συνέχεια στην απόφαση 95/527/ΕΚ.
Εντούτοις, η συνέχιση της δράσης δεν
σηµαίνει και ίδια χρηµατοδότηση. Ορισµένες
δαπάνες πρέπει να µειωθούν για να δοθεί µια
πιο δραστήρια ώθηση σε άλλους τοµείς.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποί-
ησης

επί της
ουσίας

νοµικό
πλαίσιο

χρηµατοδό-
τηση

∆ηµοσιονοµ
. προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την έγκριση
των όρων και διαδικασιών συµµετοχής της
Κύπρου σε κοινοτικά προγράµµατα στους
τοµείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και
της νεολαίας.
Σχέδιο συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την έγκριση
των όρων και διαδικασιών συµµετοχής της
Κύπρου σε κοινοτικά προγράµµατα στους
τοµείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και
της νεολαίας.

2000/0270 17-Νοέ-00 ΠΟΛΙ οριζόντια
νοµική πράξη

δράση που
βαρύνει εν
µέρει τον
προϋπ. της
Ένωσης

ΠΡΟΕΝΤΑ-
ΞΙΑΚΟΣ

2001+n Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι
επιβεβαίωσε τη διαδικασία. Η ενισχυµένη
προενταξιακή στρατηγική που καθορίσθηκε
το 1997 αποφασίσθηκε να συνεχισθεί,
δεδοµένου ότι η συµµετοχή των 13
υποψήφιων χωρών σε κοινοτικά προγράµµατα
θεωρήθηκε σηµαντική στο πλαίσιο της
στρατηγικής αυτής.
Στους τοµείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης
και της νεολαίας, η Κύπρος συµµετείχε στο
πρώτο στάδιο των προγραµµάτων Leonardo
da Vinci και Socrates, καθώς και στο
πρόγραµµα "Νεολαία για την Ευρώπη", στο
πλαίσιο των συµφωνιών µε την Ένωση στις
31 ∆εκεµβρίου 1999. Το δεύτερο στάδιο του
Leonardo da Vinci, το δεύτερο στάδιο του
Socrates και ένα νέο πρόγραµµα Νεολαίας
συνεχίζουν τα προηγούµενα προγράµµατα,
και οι αποφάσεις θέσπισής τους ορίζουν ότι
θα είναι ανοιχτά στην κυπριακή συµµετοχή.
Επειδή η συµφωνία σύνδεσης της Κύπρου δεν
προβλέπει τη συµµετοχή της σε κοινοτικά
προγράµµατα, οι όροι και οι διαδικασίες της
συµµετοχής της θα καθορισθούν στο πλαίσιο
µιας συµφωνίας µε την Κοινότητα.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποί-
ησης

επί της
ουσίας

νοµικό
πλαίσιο

χρηµατοδό-
τηση

∆ηµοσιονοµ
. προγραµ-
µατισµός

Οικον.
έτος. -

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου για την οικονοµική
συµµετοχή της Κοινότητας σε δαπάνες µε
σκοπό την εφαρµογή ορισµένων µέτρων
διαχείρισης των αποθεµάτων άκρως
µεταναστευτικών ιχθύων

2000/0268 13-Νοεµ-00 ΑΛΙΕ συµπληρωµα-
τική νοµική
πράξη

δράση που
ενδεχοµένως
συνεπάγεται
συνεισφορά
από τον
προϋυπ. της
Ένωσης

ΕΣΩΤ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλιεία

2000+n Από την αρχή της εφαρµογής της ΚΑΠ ετέθη
το θέµα µιας οικονοµικής αλληλεγγύης προς
ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών
µελών στον τοµέα του ελέγχου. Αυτή η
κοινοτική ενίσχυση οργανώθηκε µε την
απόφαση 89/631/ΕΟΚ για την περίοδο από
1991 έως 1995 για ποσό 110 εκατ. ευρώ, και
την απόφαση 95/527/ΕΚ για την περίοδο από
1996 έως 2000, για ποσό 205 εκατ. ευρώ.
Λόγω των θετικότατων αποτελεσµάτων από
την εφαρµογή αυτών των αποφάσεων πρέπει
να δοθεί συνέχεια στην απόφαση 95/527/ΕΚ.
Εντούτοις, η συνέχιση της δράσης δεν
σηµαίνει και ίδια χρηµατοδότηση. Ορισµένες
δαπάνες πρέπει να µειωθούν για να δοθεί µια
πιο δραστήρια ώθηση σε άλλους τοµείς.

Απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία
ενός Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου για
αστικά και εµπορικά θέµατα.

2000/0240 13-Νοεµ-00 ΕΛΕΥ νέα νοµική
πράξη

∆ράση που
βαρύνει τον
προϋπολογ.
της ΕΕ

ΕΣΩΤ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
∆ΕΥ

2001+n
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό
Τίτλος Επιτροπή: αριθ. φακέλου

Έγγρ. συνόδου
Εισηγητής

διαδικασία Συζητήσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Ειδική έκθεση αριθ. 9/99 όσον αφορά τις ερευνητικές
δράσεις στον τοµέα της γεωργίας και της αλιείας,
συνοδευόµενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής �
Πρόγραµµα FΑΙR (Αλιεία, Γεωργία και Αγροβιοµηχανική
Έρευνα)

ΕΛΕΓΧ 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS ψήφισµα που εγκρίθηκε
χωρίς τροποποιήσεις

�/� 13-Νοεµ-00 14-Νοέ-00

Ετήσια έκθεση - 1999 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελεγκτικό
Συνέδριο

Karlsson Ανακοίνωση �/... �/� 15-Νοεµ-00 �/�
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Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
συνόδου

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Ηνωµένου Βασιλείου για την επιβολή
φόρου στους µη Βρετανούς οδικούς µεταφορείς

Επιτροπή Vitorino �/� �/... ∆ήλωση µε
συζήτηση

�/... �/� 16-Νοεµ-00 �/...

Ιδιαιτερότητα του αθλητισµού Επιτροπή Vitorino �/� �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

�/... �/� 17-Νοεµ-00 �/�

Αξιολόγηση της οδηγίας 89/299/EOK περί ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων

ΟΙΚΟ Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Νοεµ-00 17-Νοέ-00

Ενηµέρωση προγραµµάτων σταθεροποίησης της
Γερµανίας, της Φινλανδίας και των Κάτω Χωρών

Επιτροπή Solbes Mira �/� �/� Ανακοίνωση �/... �/... 15-Νοεµ-00 �/...

Τρίτη συνάντηση Ασίας-Ευρώπης Επιτροπή Patten �/� �/� ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/� �/� 14-Νοεµ-00 �/�

Συνάντηση Κορυφής ΕΕ/∆υτικά Βαλκάνια (Ζάγκρεµπ,
24 Νοεµβρίου 2000)

Συµβούλιο Moscovici �/� �/... ∆ήλωση του
Συµβουλίου

�/... 14-Νοέ-00 �/... �/...

Συνάντηση Κορυφής ΕΕ/∆υτικά Βαλκάνια (Ζάγκρεµπ,
24 Νοεµβρίου 2000)

Επιτροπή Patten �/� �/... ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/... �/... 14-Νοεµ-00 �/...

ΣΕΒ- Απαγόρευση της χρήσης ζωικών αλεύρων στις
χωοτροφές

Συµβούλιο Patriat �/� �/� ∆ήλωση του
Συµβουλίου

�/� 15-Νοέ-00 15-Νοεµ-00 �/�

Περιοδική έκθεση του 1999 της Επιτροπής για την
πορεία της Τουρκίας προς την προσχώρηση

ΕΞΩΤ Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις
Περιφερειακές Οργανώσεις Αλιείας (ΠΟΑ)

ΑΛΙΕ Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00
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Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
συνόδου

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

ΣΕΒ- απαγόρευση της χρήσης ζωικών αλεύρων στις
ζωοτροφές

Επιτροπή Byrne �/� �/� ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/� 15-Νοέ-00 15-Νοεµ-00 �/�

ΣΕΒ- απαγόρευση της χρήσης ζωικών αλεύρων στις
ζωοτροφές

Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0869/2000 �/� Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

µε
τροποποιήσεις

15-Νοέ-00 15-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Ευρωµεσογειακές διασκέψεις στη Μασσαλία το
Νοέµβριο 2000

ΕΞΩΤ Brok B5-0551/2000 �/... ΠΡΟΦ.ΕΡΩΤ-
Συµβούλιο

�/... 14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 �/�

Ευρωµεσογειακές διασκέψεις στη Μασσαλία το
Νοέµβριο 2000

ΕΞΩΤ Brok B5-0552/2000 �/... ΠΡΟΦ.ΕΡΩΤ-
Επιτροπή

�/... 14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 �/�

Μεσογειακή πολιτική της Ένωσης την παραµονή της
τέταρτης συνεδρίασης του ευρωµεσογειακού
Συµβουλίου υπουργών εξωτερικών στη Μασσαλία

ΕΞΩΤ Brok B5-0845/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

14-Νοέ-00 14-Νοεµ-00 15-Νοέ-00

Ειδική έκθεση του ∆ιαµεσολαβητή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µετά την
εξέταση, ιδία πρωτοβουλία, για το απόρρητο που
χαρακτηρίζει τις διαδικασίες προσλήψεων της
Επιτροπής

ΑΝΑΦ Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Νοέµ-00 17-Νοέ-00

Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αµερικής (Parlacen) Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0846/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

χωρίς
τροποποιήσεις

�/... 16-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Ακτή Ελεφαντοστού Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0847/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

χωρίς
τροποποιήσεις

�/... 16-Νοεµ-00 16-Νοέ-00
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Τίτλος Επιτροπή Εισηγητής Έγγρ.
συνόδου

αριθ.
φακέλου

∆ιαδικασία Συζητήσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Βιετνάµ Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0848/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 16-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Κατάσταση στη Βιρµανία/Μυανµάρ Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0850/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Πληµµύρες στην Ευρώπη Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0851/2000 �/... Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Νοεµ-00 16-Νοέ-00

Τρίτη συνάντηση Ευρώπης-Ασίας Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0872/2000 �/� Συζήτηση
επικαιρότητας

κοινό ψήφισµα
που εγκρίθηκε

µε
τροποποιήσεις

�/� �/� 16-Νοέ-00
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∆ιάφορες αποφάσεις και γραπτές δηλώσεις

Αποφάσεις

TΒΕΕΕ Auteur Rapporteur Doc.  séance réf. du
dossier

procédure Délibérations en séance Conseil
position en

séance

Commission
position en

séance

séance
d'adoption

Απόφαση του Κοινοβουλίου της 9ης
Μαρτίου 1994 όσον αφορά το καθεστώς
και τους γενικούς όρους άσκησης των
καθηκόντων του ∆ιαµεσολαβητή

ΣΥΝΤ Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI ψήφισµα που εγκρίθηκε
χωρίς τροποποιήσεις

�/� 16-Νοεµ-00 17-Νοέ-00
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Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και η Επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης εκ µέρους της Επιτροπής, όσον αφορά τη συνέχεια που
δίδεται στα εγκρινόµενα στην ολοµέλεια κείµενα, ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τα κείµενα που εγκρίθηκαν κατά τις περιόδους συνόδου του Απριλίου και του Ιουλίου 2000 και αποτέλεσααν αντικείµενο
ανακοίνωσης κατά τη συνεδρίαση της 17ης Νοεµβρίου 2000.

I. Νοµοθετικά κείµενα
Αρίθµηση των στηλών:  I = Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου·  III = επιτροπή επί της ουσίας· IV = έγγρ. συνόδου· V = διαδικασία·
VI έως X : Τροπολογίες που κατανέµονται σύµφωνα µε την τυπολογία της πράξης, στα πλαίσια της ΚΟ∆ σχετικά µε "την ποιότητα της σύνταξης των νοµοθετικών κειµένων" της 22/12/98· VI
= Τροπολογίες στο αντικείµενο, το πεδίο εφαρµογής, τους ορισµούς, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, τα µέτρα εφαρµογής·  VII = Τροπολογίες στις µεταβατικές και τελικές διατάξεις, τις
παρεκκλίσεις, τις παρατάσεις, τις εξαιρέσεις·VIII = Τροπολογίες στις δηµοσιονοµικές πτυχές· IX = Τροπολογία στις εκτελεστικές αρµοδιότητες· X = Τροπολογίες σχετικά µε την ενηµέρωση
του Κοινοβουλίου· XI = συνολικός αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν· XII έως XVII= βαθµός αποδοχής των τροπολογιών σύµφωνα µε την κατανοµή που επελέγη για τις  στήλες  VI
έως XI· ο εν λόγω βαθµός αποδοχής κυµαίνεται µεταξύ  0%  και 100% ανάλογα µε την επιβεβαίωση της θέσης του ΕΚ.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία 2000/   /ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων

1998/0265 ΠΕΡΦ A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 0,00%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή αδειών
σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις

1998/0266 ΠΕΡΦ A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την κατανοµή
της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών
υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση
σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την
πιστοποίηση ασφαλείας

1998/0267 ΠΕΡΦ A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%

Πρωτοβουλία του Βασιλείου της ∆ανίας εν
όψει της έκδοσης από το Συµβούλιο µιας
απόφασης πλαίσιο του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση σοβαρών παραβιάσεων κατά
του περιβάλλοντος

2000/0801 ΕΛΕΥ A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 δεν
δόθηκε
συνέχεια

δεν
δόθηκε
συνέχεια

δεν
δόθηκε
συνέχεια

δεν
δόθηκε
συνέχεια

δεν
δόθηκε
συνέχεια

δεν
δόθηκε
συνέχεια

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

1999/0152 ΕΛΕΥ A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

70,83%

Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου που
αφορά την καταπολέµηση της απάτης και
της  πλαστογραφίας όσον αφορά τα µέσα
πληρωµών πλην των µετρητών

1999/0190 ΕΛΕΥ A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

άνευ
αντικει-
µένου

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

2000/0030 ΕΛΕΥ A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

83,33%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που τροποποιεί τις oδηγίες
89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης
των επαγγελµατικών προσόντων καθώς και
τις oδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ,
78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ,
85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και
93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου πoυ αφoρoύν τo
επάγγελµα τoυ νοσηλευτού υπεύθυνoυ για
γενικές φροντίδες, τoυ oδoντιάτρoυ, τoυ
κτηνιάτρoυ, της µαίας, τoυ αρχιτέκτoνα, τoυ
φαρµακoπoιoύ και τoυ ιατρoύ

1997/0345 ΝΟΜΙ A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

42,86%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης για τα
στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για
τους λαµπτήρες φθορισµού

1999/0127 ΒΕΕΕ C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

ανευ
αντικει-
µένου

Απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τη θέσπιση
συνεργασίας στον τοµέα των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 3ου
πολυετούς προγράµµατος για τις ΜΜΕ στην
ΕΕ (1997-2000)

2000/0099 ΒΕΕΕ C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

άνευ
αντικει
µένου

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την εκούσια
συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS)

1998/0303 ΠΕΡΒ A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 0,00% 21,74%



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ114

∆ελτίο 11.12.2000 - EL - PE 298.413

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τις οριακές τιµές
βενζολίου και µονοξειδίου του αέρα του
περιβάλλοντος

1998/0333 ΠΕΡΒ A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

άνευ
αντικει
µένου

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τον καθορισµό
ελαχίστων κριτηρίων σχετικά µε τις
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη
µέλη

1998/0358 ΠΕΡΒ A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

10,00%

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 για την
προστασία των δασών στην Κοινότητα από
την ατµοσφαιρική ρύπανση

1999/0159 ΠΕΡΒ A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 για την
πυροπροστασία των κοινοτικών δασών

1999/0160 ΠΕΡΒ A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 0,00% 0,00%

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής
των βοοειδών και την επισήµανση του
βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση
το βόειο κρέας καθώς και την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97

1999/0204 ΠΕΡΒ A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την 22η
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (φθαλικές ενώσεις) και
την τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
την ασφάλεια των παιχνιδιών

1999/0238 ΠΕΡΒ A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

40,00%

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά το
χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον
(LIFE)

1998/0336 ΣΥΝ∆ A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

άνευ
αντικει-
µένου

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά  την
εφαρµογή προγράµµατος κατάρτισης για
τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας οπτικοακουστικών
προγραµµάτων (MEDIA - Κατάρτιση)
(2001-2005)

1999/0275 ΠΟΛΙ A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Απόφαση του Συµβουλίου περί της
εφαρµογής προγράµµατος για την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανοµής
και της προώθησης των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus �
Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) (2001-
2005)

1999/0276 ΠΟΛΙ A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

85,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί ευρωπαϊκής
συνεργασίας για την αξιολόγηση της
ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση

2000/0022 ΠΟΛΙ A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00% 100,00%

Απόφαση του Συµβουλίου  για την
κοινοτική συµβολή στο ∆ιεθνές Ταµείο για
την "Αποχωµάτωση του ∆ούναβη"

2000/0125 ΠΡΟΫ C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

άνευ
αντικει-
µένου

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 που αφορά τη θέσπιση
καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, για την
υπαγωγή σε αυτό του λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών

1999/0236 ΓΕΩΡ A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

9,09%

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
λίνου και της κάνναβης που προορίζονται
για την παραγωγή ινών

1999/0237 ΓΕΩΡ A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00% 90,00%
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II. Άλλα κείµενα

Αρίθµηση των στηλών:  I = τίτλος του κειµένου· II = αριθµός του εγγράφου· III = Πολιτικές οµάδες ή επιτροπές επί της ουσίας· IV = έγγρ. συνόδου· V = διαδικασία·
VI = έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής που ανακοινώνει τη συνέχεια που θα δοθεί· VII Συνεδρίαση αναγγελίας της πρόθεσης της Επιτροπής να δοθεί συνέχεια· VIII = Συνεδρίαση αναγγελίας
της παραλαβής της συνέχειας που δόθηκε από την Επιτροπή

I II III IV V VI VII VIII
Η ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων στην Ευρώπη: Μια
δυναµική εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των βιώσιµων µεταφορών � ∆εύτερη
διετής έκθεση προόδου

1999/2164 ΠΕΡΦ A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

∆ηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού 2000/2053 ΠΕΡΦ A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00
Εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 η
οποία αφορά την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και
της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζοµένων

1999/2151 ΑΠΑΣ A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

Επικοινωνιακή στρατηγική που θα πρέπει να υιοθετηθεί για τα τελικά στάδια της
ΟΝΕ

2000/2019 ΟΙΚΟ A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

Απόφαση της Επιτροπής που αφορά την επάρκεια των αµερικανικών αρχών
"ασφαλούς λιµένα"

2000/2144 ΕΛΕΥ A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την κατάσταση της ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών

2000/2097 ΒΕΕΕ A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

Σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών για τις διάφορες κατηγορίες καινοτόµων
ενεργειών στο πλαίσιο του άρθρου 22 του γενικού κανονισµού (ΕΚ/1260/99) της
21ης Ιουνίου 1999 - Καινοτόµοι ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
του ΕΚΤ

2000/2127 ΑΠΑΣ A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

Παγκόσµιο Φόρουµ για την εκπαίδευση � /� Πολ. Οµ. B5-0355/2000 Συζήτηση
επικαιρότητας

SP(2000)1725 08-Σεπτ-00 17-Νοέ-00

Εξωτερικό χρέος των φτωχών χωρών � /� Πολ. Οµ. B5-0417/2000 ΠΡΟΦ.ΕΡΩΤ -
Συµβούλιο/
Επιτροπή

SP(2000)2169/
2

08-Σεπτ-00 17-Νοέ-00
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I II III IV V VI VII VIII
Λαθροµετανάστευση και ο εντοπισµός 58 νεκρών παράνοµων προσφύγων στο
Ντόβερ

� /� Πολ. Οµ. B5-0596/2000 Αντιπροσωπεία δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Βυλευτικές εκλογές στη Ζιµπάµπουε � /� Πολ. Οµ. B5-0599/2000 Ανακοίνωση δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Πρόγραµµα περιορισµού της φτώχειας στη ∆υτική Κίνα και το µέλλον του Θιβέτ � /� Πολ. Οµ. B5-0608/2000 Συζήτηση
επικαιρότητας

δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Μολούκες Νήσοι � /� Πολ. Οµ. B5-0609/2000 Συζήτηση
∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου

δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Απαγωγή παιδιών εκ µέρους του Αντιστασιακού Στρατού του Θεού (LRA) � /� Πολ. Οµ. B5-0611/2000 Συζήτηση
∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου

δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Ανασυγκρότηση και αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις
καταστροφικές πληµµύρες στη Βενεζουέλα το ∆εκέµβριο του 1999

� /� Πολ. Οµ. B5-0615/2000 Συζήτηση
επικαιρότητας

δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00

Η κατάσταση στα νησιά Φίτζι και στις νήσους του Σολοµώντος � /� Πολ. Οµ. B5-0616/2000 Συζήτηση
επικαιρότητας

δεν δόθηκε
συνέχεια

17-Νοεµ-00
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New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
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Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jo$o.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:jo$o.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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