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Πολιτικές Οµάδες

ΕΛΚ/Ε∆
ΡΡΕ/DE

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

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

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

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

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

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ. 29/2001: Συλλογή υπέρ της UNICEF των εθνικών νοµισµάτων (κερµάτων και
                          τραπεζογραµµατίων) που αποµένουν µετά την εισαγωγή του ευρώ·

Αριθ. 31/2001: ∆ιαχείριση των µετακοµίσεων και της απογραφής περιουσιακών
                                       στοιχείων που ανήκουν στο θεσµικό όργανο·

             Αριθ. 33/2001: ∆ιατάξεις της ρύθµισης που διέπει τα έξοδα και τις αποζηµιώσεις των
                                       βουλευτών (ΕΑΒ) όσον αφορά τα µαθήµατα γλωσσών και τα µαθήµατα
                                       πληροφορικής·

Αριθ. 34/2001: Υπηρεσιακά οχήµατα από και προς τα αεροδρόµια Charleroi, Antwerp and Liege*
                                        (Νavette services  to and from the airports Charleroi, Antwerp and Liege).

* η ανακοίνωση αριθ. 34/2001 διατίθεται στην αγγλική και γαλλική έκδοση

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

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

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

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

Λήξη της εντολής ενός Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Οκτωβρίου 2001, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

Αντιπροέδρου κ. Jan-Kees WIEBENGA (ΦΙΛ/NL)

ως µέλους του Συµβουλίου Επικρατείας των Κάτω Χωρών.

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

_________________________

Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την:

κ. Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ΦΙΛ/NL)

ως Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Jan-Kees WIEBENGA.

____________________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύθµιση που ενέκρινε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στις 16.12.1999

(Κατάσταση στις 24.10.2001)

΄Ονοµα Ηµεροµηνία
σύστασης

Προεδρία Αριθµός Μελών Οµάδες στήριξης

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE
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΄Ονοµα Ηµεροµηνία
σύστασης

Προεδρία Αριθµός Μελών Οµάδες στήριξης

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ           
(Κατάσταση στις 31.10.2001)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gary Titley Το τσεχικό τραπεζικό δίκαιο P-2839/01

Ursula Schleicher Χρησιµοποίηση βιβλιογραφικών δεδοµένων στην έρευνα
φαρµάκων

E-2840/01

James Nicholson Κοινοτικό σήµα σε ηλεκτρικά αναισθητικά όπλα και
εξαρτήµατα ακινητοποίησης

E-2841/01

Luciano Caveri Σύµβαση της Μαδρίτης E-2842/01

Luciano Caveri Αερολιµενικοί έλεγχοι E-2843/01

Luciano Caveri Αυτοκινητόδροµος Αόστης - Μιλάνου E-2844/01

Luciano Caveri Αµίαντος E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Εµπάργκο των ΗΠΑ στις εξαγωγές τόνου από την Ισπανία E-2846/01

Ari Vatanen Σύνδεση των ποταµών Μοζέλα/ Σων - Ροδανού για
ποταµόπλοια µεγάλων διαστάσεων

E-2847/01

Cristiana Muscardini Έλεγχος του εµπορίου επικινδύνων χηµικών ουσιών E-2848/01

Erik Meijer ∆ηµιουργία ad hoc ιδρυµάτων  και εµπλοκή ελεγκτών στην
χρησιµοποίηση πιστώσεων του ΕΚΤ στο ολλανδικό Λιµβούργο

E-2849/01

Erik Meijer Προσφυγή σε συστήµατα υπό µορφήν  U για τη δηµόσια
συγχρηµατοδότηση της χορήγησης πιστώσεων του ΕΚΤ στο
ολλανδικό Λιµβούργο

E-2850/01

Erik Meijer Η διάθεση των χρηµάτων του ΕΚΤ από το Ολλανδικό
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Επιστηµών σε
αντιστάθµιση περικοπών στον προϋπολογισµό

E-2851/01

Erik Meijer Η αχρήστευση τούνελ του µετρό σε ευρωπαϊκές πόλεις ως
συνέπεια οικονοµικών προβληµάτων και κανόνων περί
ανταγωνισµού

E-2852/01

Florence Kuntz Υπαγωγή του υποχρεωτικού φιλοδωρήµατος στον ΦΠΑ P-2853/01

Heidi Hautala Έγκριση του διαταράκτη των ορµονών vinclozolin ως
ζιζανιοκτόνου

P-2854/01

Bertel Haarder Ζιµπάµπουε E-2855/01

Aλέξανδρος Αλάβανος ∆ιαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας για την εφαρµογή
ΚΟΑ βάµβακος

E-2856/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιαχωρισµός της παραγωγής κάθε βαµβακοπαραγωγού σε
ενισχυόµενη και µη

E-2857/01

Mary Banotti Η εν ψυχρώ δολοφονία παιδιών και νέων στην Ονδούρα E-2858/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Mary Banotti Σφαγή παιδιών και νέων στην Ονδούρα E-2859/01

Paolo Bartolozzi Παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης του τουρισµού
µετά τις τροµοκρατικές ενέργειες στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Παρεµβάσεις µε στόχο την αντιµετώπιση της κρίσης του
τουρισµού µετά τις τροµοκρατικές ενέργειες στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Αίτηµα για παράταση προθεσµιών όσον αφορά τα
προγράµµατα αλιείας και XMΠA

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Κατάσταση της αλιείας µε παρασυρόµενα απλάδια στη Νότια
Ιταλία· αίτηµα για αναστολή, εν αναµονή επιστηµονικών
στοιχείων

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Προστασία των παραγωγών ελαιολάδου E-2864/01

Erik Meijer Επιθετική παρέµβαση µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Durban, ο ισλαµισµός, η
φτώχεια στον Τρίτο Κόσµο και οι αιτούντες άσυλο

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Απειλή στον κλάδο της σουηδικής αλιείας E-2866/01

Jonas Sjöstedt Πρόγραµµα της Επιτροπής µε στόχο την ενίσχυση του
αθλητισµού

E-2867/01

Florence Kuntz Υπαγωγή του υποχρεωτικού φιλοδωρήµατος στον ΦΠΑ E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Κοινοτική έγκριση της ισπανο-µαροκινής συµφωνίας για το
εργατικό δυναµικό

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Συνθήκες ζωής και εργασίας των εργατών από την Ανδαλουσία
που απασχολούνται στον τρύγο στην Γαλλία

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόµηση του
Μεγάρου της Έκθεσης της Μάλαγα

E-2871/01

Ilda Figueiredo Έλεγχος στα σύνορα E-2872/01

Neil MacCormick Οι αιτούντες άσυλο E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Κοινοτικοί προσανατολισµοί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
µεταφορών και Γαλικία

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Νέα φορολογική νοµοθεσία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας

E-2875/01

Erik Meijer Η απόκρυψη της µόλυνσης µε ραδιενέργεια στα κράτη µέλη
µετά από την καταστροφή του Τσερνοµπίλ και βελτίωση της
προστασίας κατά του καρκίνου του θυρεοειδούς

E-2876/01

Bart Staes Κρατική ενίσχυση της Ryanair στο αεροδρόµιο του Σαρλερουά E-2877/01

Sir Robert Atkins Οικονοµική στήριξη της Sabena P-2878/01

Gerard Collins Εφαρµογή της οδηγίας 73/239 στο ΗΒ P-2879/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marianne Thyssen Εισαγωγή διεθνών λογιστικών προτύπων / οικονοµική
υποστήριξη για την κατάρτιση των επαγγελµατιών του κλάδου
και των εθνικών φορέων τυποποίησης

P-2880/01

Torben Lund Βαφές µαλλιών και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία E-2881/01

Markus Ferber Καθορισµός δασµολογικής ποσόστωσης ατελώς εισαγόµενων
κινητήρων για χορτοκοπτικές µηχανές

E-2882/01

Charles Tannock Αεροψεκασµός µε τη χρήση του εντοµοκτόνου Lebaycid στην
Κέρκυρα. Και η νοµιµότητα της χρήσης του

E-2883/01

Eurig Wyn και Miquel Mayol i Raynal Μειονοτικές γλώσσες και ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Τα τυχηρά παιχνίδια στο ∆ιαδίκτυο E-2885/01

Maurizio Turco Προγράµµατα συνεργασίας Βορρά-Νότου στον τοµέα της
καταπολέµησης της τοξικοµανίας

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Συµβιβασµός του Λουξεµβούργου P-2887/01

María Sornosa Martínez Σχέδιο κατασκευής αεροδροµίου στην Castellón (Ισπανία) E-2888/01

María Sornosa Martínez Σχέδιο ΕΤΠΑ για την αποκατάσταση της περιοχής Los Filtros
των Manises (Βαλένσια, Ισπανία)

E-2889/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κακοτεχνίες στην κατασκευή των δηµοσίων έργων που
χρηµατοδοτούνται από το Β' ΚΠΣ

P-2890/01

Pat Gallagher Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον πυρηνικό σταθµό του
Sellafield

P-2891/01

James Fitzsimons Εισαγωγές κρέατος από την Αργεντινή P-2892/01

Jens-Peter Bonde Ετήσιος αριθµός ψηφοφοριών στο Συµβούλιο Υπουργών E-2893/01

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Υπέρβαση του αρχικού κόστους κατασκευής της Αττικής Οδού
στην Ελλάδα

E-2894/01

Pere Esteve Σφάλµα υπολογισµού στο ΑΕγχΠ των Βαλεαρίδων Νήσων E-2895/01

Laura González Álvarez Σιδηροδροµική διακλάδωση για την εξυπηρέτηση του λιµένος
του Μαρίν (Ποντεβέδρα-Ισπανία)

E-2896/01

María Sornosa Martínez Στάδιο των διαβηµάτων της Επιτροπής για την αποφυγή της
υποβάθµισης του Τέλµατος Pego-Οliva στη Βαλένθια της
Ισπανίας

E-2897/01

Cristiana Muscardini Οικονοµική συνεργασία µε το Πακιστάν E-2898/01

Sebastiano Musumeci Αλιεία µε παρασυρόµενα απλάδια E-2899/01

Bart Staes Η διεξαγωγή της διαδικασίας προσλήψεων στο γραφείο
παροχής τεχνικής βοήθειας Socrates

E-2900/01

Bart Staes Οι (γλωσσικές) διακρίσεις εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

E-2901/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Καταγγελία σχετικά µε χρήση ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε
διαδικασία συγκέντρωσης αγροτεµαχίων

E-2902/01

Gunilla Carlsson Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από το Βέλγιο στη Sabena E-2903/01

Graham Watson Επισκέψεις κυβερνητικών υπαλλήλων της Ταϊβάν στα κράτη
µέλη της ΕΕ

E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Περιφερειακές χρηµατοδοτήσεις για την κατάρτιση E-2905/01

Markus Ferber Η τεχνητή λίµνη Alqueva στην Πορτογαλία E-2906/01

Guido Bodrato και Thierry Cornillet ∆ιαλπική σύνδεση Λυών-Τορίνο E-2907/01

Thierry de La Perriere Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της γεωργίας - τεχνιτή
γονιµοποίηση

P-2908/01

Herbert Bösch Καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων στην Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)

P-2909/01

Karl von Wogau Αυξήσεις τιµών από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας Viag
Interkom ως αποτέλεσµα της µετάβασης στο ευρώ

E-2910/01

Σταύρος Ξάρχακος Περιθωριοποίηση της γαλλικής γλώσσας E-2911/01

Christopher Huhne Βόµβες διασποράς E-2912/01

David Bowe Πώληση και διανοµή κτηνιατρικών φαρµάκων στην ΕΕ E-2913/01

Brian Simpson Αύξηση των ασφαλίστρων των αεροπορικών εταιρειών µετά
από τις τροµοκρατικές επιθέσεις

E-2914/01

Pere Esteve Υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας  σύµφωνα  µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) 2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Καθιέρωση φόρου επί της κηροζίνης E-2916/01

Carlos Carnero González Ανεπαρκής χρήση των κοινοτικών πιστώσεων από το ∆ηµοτικό
Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(IMEFE)

E-2917/01

Giovanni Pittella Τιµολόγηση του ύδατος προκύπτουσα από το ισπανικό
υδρολογικό πρόγραµµα

P-2918/01

Heide Rühle ∆ιορισµός των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου P-2919/01

Antonio Tajani ∆ηλώσεις του κ. Louis Michel κατά του ιταλού πρωθυπουργού P-2920/01

Phillip Whitehead Φυτοπροστατευτικά προϊόντων - οδηγία 91/414/ΕΟΚ και
κανονισµός 451/2000

P-2921/01

Markus Ferber Ασφάλεια θαλάσσιων µεταφορών E-2922/01

Aντώνιος Τρακατέλλης και Ιωάννης
Αβέρωφ

Παραβιάσεις κοινοτικού δικαίου από παράνοµες
παρακρατήσεις κοινοτικών ενισχύσεων και πρακτικές της ΑΤΕ
και καθυστέρηση καταβολής κοινοτικών ενισχύσεων

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Συνοριακός έλεγχος και τροµοκρατία E-2924/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jens-Peter Bonde Συνοριακός έλεγχος και τροµοκρατία E-2925/01

Hiltrud Breyer Απάντηση στην ερώτηση Ε-1568/01 "Χρησιµοποίηση και
τροποποποίηση των οδηγιών 96/82/ΕΚ και 96/61/ΕΚ

E-2926/01

Hiltrud Breyer Το κόστος της διάσκεψης "Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία -
ένα στρατηγικό όραµα", που πραγµατοποιήθηκε στις
27./28.9.01 στις Βρυξέλλες

E-2927/01

Hiltrud Breyer Παραβίαση της οδηγίας περί χλωρίδας και πανίδας και των
οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσµα
των έργων διαµόρφωσης του ∆ούναβη στην περιοχή Thundorf
καθώς και µεταξύ του Straubing και του Vilshofen (Βαυαρία)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Απάντηση στην ερώτηση 1569/01 "Αξιολόγηση των κινδύνων
πυροτεχνικών αντικειµένων στην ΕΕ"

E-2929/01

Hiltrud Breyer Επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή Völklingen-
Lauterbach από τις εγκαταστάσεις χηµικής βιοµηχανίας του
Carling

E-2930/01

Hiltrud Breyer Το σχέδιο κατασκευής της οδού ταχείας κυκλοφορίας Α 143
εγκυµονεί κινδύνους για το περιβάλλον

E-2931/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Απάτη µε εξαγωγή "φέτας" ∆ανίας E-2932/01

Kωνσταντίνος Χατζήδακης Έρευνα επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη
νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στην Ελλάδα

E-2933/01

Caroline Jackson Το σήµα CE σε όργανα βασανισµού E-2934/01

María Sornosa Martínez Αδράνεια των ισπανικών αρχών όσον αφορά την υποβάθµιση
του ποταµού Σεγούρα (Ισπανία)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Τοποθέτηση του λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
αεροσκάφη

E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Ένταξη του αθλητισµού στην εφαρµογή των κοινών πολιτικών E-2937/01

Luciano Caveri Συστήµατα ραντάρ στα αεροδρόµια E-2938/01

Mario Borghezio ∆ιώξεις της ιταλικής δικαστικής αρχής κατά των
"γαληνοτάτων" του Αγίου Μάρκου

E-2939/01

Massimo Carraro και άλλοι ∆υστύχηµα στο αεροδρόµιο του Λινάτε E-2940/01

Bart Staes Κρατική ενίσχυση προς την  Ryanair στο αεροδρόµιο του
Σαρλερουά

E-2941/01

Bart Staes Χρονοβόρες διαδικασίες συνδιαλλαγής για  (οδικά) ατυχήµατα
στην Ελβετία

E-2942/01

Bart Staes Χρονοβόρες διαδικασίες συνδιαλλαγής για  (οδικά) ατυχήµατα
στην Ελβετία

E-2943/01

Bart Staes Γλωσσικές διακρίσεις κατά την πρόσληψη προσωπικού για το
TACIS

E-2944/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Aντώνιος Τρακατέλλης Στοιχεία για τη µετανάστευση στην Ελλάδα και λήψη µέτρων
για παράνοµη χορήγηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας

P-2945/01

Charles Tannock Οι κοινές µεταναστευτικές πολιτικές µετά τις τροµοκρατικές
επιθέσεις στις ΗΠΑ

P-2946/01

Christoph Konrad Οι διατάξεις της ΕΕ σχετικά µε τους ασφαλιστικούς πράκτορες E-2947/01

Paul Rübig Συµβατότητα συσκευών ανοιχτής ακρόασης για κινητά
τηλέφωνα

E-2948/01

James Nicholson ∆απάνες για την υγεία και προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες
στα κράτη µέλη της ΕΕ

E-2949/01

Charles Tannock Προώθηση των περιφερειακών συνελεύσεων στο Η.Β. E-2950/01

Charles Tannock Αποκλεισµός του Γιβραλτάρ από τις προτάσεις που αφορούν
τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

E-2951/01

Charles Tannock Ανταγωνισµός αεροπορικών εταιρειών και κρατικές ενισχύσεις E-2952/01

Charles Tannock Ασφάλεια εναέριων µεταφορών E-2953/01

Charles Tannock Κοινή πολιτική µετανάστευσης µετά τις τροµοκρατικές
επιθέσεις στις ΗΠΑ

E-2954/01

Charles Tannock Έλεγχος διασφαλίσεων κατά τη χορήγηση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας

E-2955/01

Bertel Haarder ∆ιαχείριση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων από
το Βέλγιο

E-2956/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Έργο Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας E-2957/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κατάλογος καταδικαστικών αποφάσεων της Τουρκίας από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

E-2958/01

Carlos Carnero González Ενίσχυση των οργανώσεων που ασχολούνται µε διανοητικώς
ασθενείς ή παρέχουν ψυχολογικο-γηριατρική βοήθεια

E-2959/01

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Βελτίωση της κατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες E-2960/01

Antonio Tajani ∆ηλώσεις του κ. Louis Michel κατά του Προέδρου του ιταλικού
Υπουργικού Συµβουλίου

E-2961/01

Erik Meijer Κάλυψη των αυξανόµενων ασφαλίστρων στις τιµολογήσεις των
αεροπορικών συγκοινωνιών

E-2962/01

Ilda Figueiredo Ευρωµεσογειακή συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Αιγύπτου

E-2963/01

Ilda Figueiredo Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων E-2964/01

Graham Watson Η χρησιµοποίηση του κοινοτικού σήµατος ασφαλείας για την
προώθηση των πωλήσεων αναισθητικών όπλων

E-2965/01

Graham Watson Επιβολή φόρων επί των µεταφορών προσωπικών αντικειµένων
στα κράτη µέλη.

E-2966/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Arlene McCarthy ∆ιερεύνηση των εµπορικών συµβάσεων στο πλαίσιο του
Champions League της UEFA και επιπτώσεις στο πρωτάθληµα
της Α' Κατηγορίας της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας

P-2967/01

Mathieu Grosch ∆ιαρθρωτικά ταµεία: περιοχές του στόχου II  στο Βέλγιο 1994-
1999

E-2968/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα

E-2969/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα E-2970/01

Alejandro Agag Longo Μειωµένος ΦΠΑ για πάρκα αναψυχής, ζωολογικούς κήπους
και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα

E-2971/01

Samuli Pohjamo Υποστήριξη της ΕΕ προς τις τράπεζες των υποψήφιων χωρών
για τις επισφαλείς απαιτήσεις

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Κριτήρια επιλογής των Γενικών ∆ιευθυντών και Αναπληρωτών
Γενικών ∆ιευθυντών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

E-2973/01

Erik Meijer Καταστροφή του τοπίου του ποταµού  Westerschelde στις ακτές
της εκβολής του λόγω εκβάθυνσής του χωρίς επαρκή φυσική
αντιστάθµιση σε περιοχή  εκτός των αναχωµάτων

E-2974/01

Erik Meijer Συνεχιζόµενη καταστροφή των εκβολών του ποταµού
Westerschelde  λόγω της κατασκευής λιµένος για
εµπορευµατοκιβώτια στην τοποθεσία De Kalοot στις όχθες του
ποταµού, στο Vlissingen

E-2975/01

Winfried Menrad "Επιµελητήρια εργαζοµένων" στην Αυστρία, το Λουξεµβούργο
και σε δύο γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια

P-2976/01

Werner Langen Προµήθεια αφρώδους οίνου στην Ελλάδα και την Ιταλία P-2977/01

Eija-Riitta Korhola ∆ιακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στα
µέσα µαζικής µεταφοράς στην Πορτογαλία

P-2978/01

Winfried Menrad Κατώτατα όρια για την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τη
θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης

E-2979/01

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Εναρµονισµός του κανονισµού (ΕΚ) 925/1999 P-2980/01

Rosemarie Müller Τρόφιµα µε την ένδειξη "100% φυσικό προϊόν" P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Παρουσία άλφα-βενζοπυρηνίων στο πυρηνέλαιο P-2982/01

Laura González Álvarez Εκτροπή του ποταµού Barxell (Alcoy-Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Πρόγραµµα LIFE "∆ίκτυο Natura 2000 στη Χερσόνησο
Setúbal/Sado" (Πορτογαλία)

P-2984/01

Markus Ferber Χρηµατοδότηση µαθηµάτων αλληλογραφίας µε πόρους του
προγράµµατος PHARE

E-2985/01

Markus Ferber Χρηµατοδότηση του εντύπου Panorama Latvii µε πόρους του
προγράµµατος PHARE

E-2986/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Markus Ferber H επέτειος της γέννησης του Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Προστασία ευαίσθητων εγκαταστάσεων ενόψει της απειλής
τροµοκρατικών επιθέσεων

E-2988/01

Paul Rübig Κατάρτιση του προϋπολογισµού του 6ου προγράµµατος
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης

E-2989/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Αύξηση κόστους της Αττικής Οδού E-2990/01

Sir Robert Atkins Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Επείγοντα δάνεια προς τις αεροπορικές εταιρείες E-2992/01

Cristiana Muscardini Σύλληψη 119 εκπαιδευτών τροµοκρατών στη Σοµαλία E-2993/01

Cristiana Muscardini Κίνδυνος τροµοκρατίας στη Σοµαλία E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de Roo
και Dorette Corbey

∆υνατότητα ευρωπαϊκής ρύθµισης σχετικά µε νυκτερινό
ωράριο για περιφερειακά αεροδρόµια

E-2995/01

Francesco Speroni ∆ελτία ταυτότητας P-2996/01

Toine Manders Ποδόσφαιρο: ανεπιθύµητες επιπτώσεις του νέου συστήµατος
µεταγραφών

P-2997/01

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Μέτρα στις αεροµεταφορές E-2998/01

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 2666/2000 E-2999/01

Eµµανουήλ Μπακόπουλος ∆ηλώσεις Τούρκου πρωθυπουργού E-3000/01

Χρήστος Φώλιας ΚΠΣ και επιχειρησιακά προγράµµατα για την Ελλάδα E-3001/01

Bart Staes ∆ιαδικασίες προαγωγών στην Επιτροπή E-3002/01

Robert Goebbels Έλεγχος ταυτότητας στον αερολιµένα Σάρλ ντε Γκώλ E-3003/01

Bernard Poignant Ασφάλεια στις θαλάσσιες µεταφορές E-3004/01

Raffaele Costa Αναθέσεις αυτοκινητοδρόµων E-3005/01

Raffaele Costa ∆υσαναλογία στις ποσοστώσεις γάλακτος E-3006/01

Mario Borghezio Πρόληψη της βακτηριολογικής τροµοκρατίας: έλεγχος του
προσωπικού και ασφάλεια των κτιρίων και των δηµοσίων
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana Muscardini
και Mauro Nobilia

Πανούκλα στο Καζακστάν: κίνδυνος για την Ευρώπη και την
Αµερική

E-3008/01

John Cushnahan Ενισχύσεις για τον περιορισµό της ρύπανσης που προέρχεται
από τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις

P-3009/01

Gian Gobbo ∆ελτίο ταυτότητας για ευρωπαίους πολίτες που διαµένουν στο
Βέλγιο

P-3010/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Εµπορική και σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών P-3011/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Linda McAvan Σήµα CE επί οργάνων βασανισµού P-3012/01

Niels Busk Ανώτατη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε λιστέρια E-3013/01

Jens-Peter Bonde Οικονοµικά µέσα για σκοπούς ενηµέρωσης στα υποψήφια για
προσχώρηση κράτη

E-3014/01

Jens-Peter Bonde ∆ηµοψηφίσµατα στα υποψήφια για προσχώρηση κράτη E-3015/01

Feleknas Uca Τροποποίηση του τουρκικού συντάγµατος E-3016/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Εµπορική και σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών E-3017/01

Caroline Lucas Μεταφορές και υγεία στις χώρες των Άλπεων, Αυστρία, Γαλλία
και Ελβετία

E-3018/01

Giles Chichester Τάϊσµα µέρα παρά µέρα για τα κοτόπουλα των πτηνοτροφείων E-3019/01

María Sornosa Martínez Ανάγκη απαγόρευσης της χρησιµοποίησης του ιωδιούχου
αργύρου κατά των χαλαζοπτώσεων

E-3020/01

Esko Seppänen Χρέωση στην Ισπανία των γραπτών µηνυµάτων στα κινητά
τηλέφωνα

E-3021/01

Anne Van Lancker Πολιτική της Επιτροπής στον τοµέα της ισότητας ευκαιριών E-3022/01

Isidoro Sánchez García Προβλέψεις της Επιτροπής για την αναγνώριση και την
αντικατάσταση αδειών οδήγησης µεταναστών που επιστρέφουν
στη χώρα τους

E-3023/01

Albert Maat Καταστροφή ολλανδικής επιχείρησης κρεατοπαραγωγής P-3024/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ενίσχυση του τουρισµού και το πρόγραµµα PHILOXENIA P-3025/01

Ulla Sandbæk Παραβίαση της οδηγίας της Ε.Ε. για τους οικοτόπους E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆εδοµένα της σηµερινής γαλακτοκοµικής περιόδου εµπορίας
2001/2002

E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ο κτηνοτροφικός τοµέας βοοειδών και η διεύρυνση E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Ανασφάλεια στη συνοικία των ευρωπαϊκών οργάνων στις
Βρυξέλλες

E-3029/01

Francesco Musotto Προστασία της σικελικής γλώσσας E-3030/01

Maurizio Turco ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά την απάντηση που δόθηκε στην
προφορική ερώτηση Η-9751/01 σχετικά µε τις δραστηριότητες
του PNUCID (Πρόγραµµα Ηνωµένων Εθνών για  τον διεθνή
έλεγχο των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν)

E-3031/01

Carlos Coelho Καταγραφή των υπαλλήλων του Συµβουλίου ανά εθνικότητα
και επαγγελµατική κατηγορία

E-3032/01

Carlos Coelho Καταγραφή των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά
εθνικότητα και επαγγελµατική κατηγορία

E-3033/01

Graham Watson ΦΠΑ σε έργα υποστηριζόµενα από εθελοντικά ταµεία αρωγής. E-3034/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Pomés Ruiz Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ψυχοκινητικής P-3035/01

Francesco Turchi ∆ολοφονία του αφγανού στρατιωτικού διοικητού Ahmad Shah
Massoud

P-3036/01

Michl Ebner Χειραποσκευές στα αεροπλάνα E-3037/01

Michl Ebner Βιβλία ιστορίας E-3038/01

΄Αννα Καραµάνου Έκκληση για παύση βοµβαρδισµών και αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας

E-3039/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Ύψος διορθώσεων που επεβλήθηκαν στην Ελλάδα στα πλαίσια
του ΕΓΤΠΕ

E-3040/01

Iωάννης Μαρίνος Εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα E-3041/01

______________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN και Marianne
ERIKSSON

Καταστολή από την ιταλική κυβέρνηση των
διαδηλώσεων στη Γένοβα κατά της Οµάδος των 8

11.09.2001 11.12.2001 9

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Οι ∆ίδυµοι Πύργοι της Νέας Υόρκης 10.10.2001 10.01.2002 5

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

Θάνατοι που σχετίζονται µε τον αµίαντο 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Κατάσταση στις  26.10.2001
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ
Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (΄Αρθρο 62/4 του Κανονισµού)

Επιτροπή Συντάκτης Θέµα Προθεσµία
κατάθεσης
τροπολογιών

Συνεδρίαση
για τη λήψη
απόφασης

EMPL Gabriele
STAUNER

Η θέση σε εφαρµογή της πρώτης
φάσης του κοινοτικού προγράµµατος
Leonardo da Vinci (1995-1999)

21/11/2001
στις 12 το
µεσηµέρι

04/12/2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Γενικές πτυχές της πολιτικής
προστασίας των καταναλωτών και
ιδιαίτερα της ενηµέρωσης και της
κατάρτισης του καταναλωτή σχετικά
µε την εφαρµογή της οδηγίας
90/14/ΕΟΚ

28/11/2001 18-19/12/2001

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Απόφαση του Συµβουλίου για τη
σύσταση µονάδας EUROJUST

BUDG (Γ) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Κύπρος: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα

PECH (Γ) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Μάλτα: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα

PECH (Γ) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Τουρκία: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα

PECH (Γ) 23.10.01

_______________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

 Λευκή Βίβλος: Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το
έτος 2010: η ώρα των επιλογών

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΄Ενατη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

ITRE
ECON

COM (01) 403
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Για µια στραγητική θεώρηση των
βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας: ΄Εγγραφο διαβούλευσης

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Eυρώπη και Ασία: ένα στρατηγικό
πλαίσιο για ενισχυµένες εταιρικές σχέσεις

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε τα τρόφιµα και συστατικά τροφίµων τα οποία
επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία µε ιοντίζουσα
ακτινοβολία στην Κοινότητα

ITRE
ENVI

COM (01) 472
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η
υπογραφή από την Επιτροπή δύο συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Eυρατόµ) και της
κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας στους τοµείς της πυρηνικής
ασφάλειας και της ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής σύντηξης

AFET
ITRE

COM (01) 474
τελ.

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί τροποποίησης του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής για τον καθορισµό
µέγιστων τιµών ανοχής για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα

ENVI COM (01) 495
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος
εργασίας σε συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Τρίτη έκθεση της Επιτροπής για την
ιθαγένεια της ΄Ενωσης

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: ΄Εκθεση σχετικά µε την παρακολούθηση
της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής - Συγκεντρωτική
παρουσίαση της εφαρµογής του συστήµατος ελέγχου από τα κράτη
µέλη στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

PECH COM (01) 526
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις δράσεις που αναλήφθηκαν έπειτα από τα
ψηφίσµατα για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση που εκδόθηκαν από το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999

JURI
ITRE

COM (01) 527
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη
2002): Προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και στο
περιεχόµενό τους

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές
που αφορούν τα κινηµατογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά
έργα

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πράσινο βιβλίο -
Αποζηµίωση των θυµάτων αξιόποινων πράξεων

JURI
LIBE

COM (01) 536
τελ.

_____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

157/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την Ερυθραία
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση της κυβέρνησης της Ερυθραίας να κηρύξει
ανεπιθύµητο πρόσωπο την Α.Ε. τον κ. Antonio Bandini, Πρέσβυ της Ιταλίας στην Ερυθραία και
Αντιπρόσωπο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ασµάρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε λίγες µόνο ώρες µετά το διάβηµα που
πραγµατοποιήθηκε από κοινού από τους Πρέσβεις της ΕΕ στην Ασµάρα για να εκφράσουν τη βαθύτατη
ανησυχία που έχουν προκαλέσει τα πρόσφατα γεγονότα στην Ερυθραία, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσµα τη
φυλάκιση ορισµένων γνωστών προσωπικοτήτων που έχουν ταχθεί υπέρ των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων
καθώς και το φίµωµα του ανεξάρτητου τύπου.

Με το διάβηµα αυτό, η ΕΕ τόνισε ότι τα εν λόγω γεγονότα έρχονται σε αντίθεση µε την πολιτική που
ισχυρίζεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση της Ερυθραίας και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπέρ της
δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της χρηστής διακυβέρνησης.

Η ΕΕ τονίζει ότι η απέλαση του Αντιπροσώπου της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σοβαρό
πλήγµα στις σχέσεις της µε την Ερυθραία και θα οδηγήσει στην επανεξέταση των σχέσεων αυτών µε βάση
τα προβλεπόµενα στη συµφωνία του Κοτονού.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισµένη να στηρίξει την ανάπτυξη της Ερυθραίας καθώς και την ειρήνη,
τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Υπογραµµίζει ότι η εγκαθίδρυση δηµοκρατικών θεσµών
και κράτους δικαίου, ο σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η ελευθερία του τύπου και η δηµιουργία
µιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών αποτελούν βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης.

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

_______________

158/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπό σηµείωση την οµαλή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών που
έλαβαν χώρα στο Μπανγκλαντές την 1η Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεµψε στις εκλογές αυτές αποστολή παρατηρητών, χαίρει δε διότι διαπιστώνει ότι
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της αποστολής αυτής, η εκλογική διαδικασία διεξήχθη υπό ικανοποιητικές
συνθήκες και ότι η ελευθερία και η αµεροληψία µπόρεσαν να γίνουν σεβαστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για τις βιαιοπραγίες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς την Πρωθυπουργό να εργασθεί για την παγίωση της
δηµοκρατικής διαδικασίας και για την οικονοµική ανάπτυξη εντός πνεύµατος εποικοδοµητικής συνεργασίας
µε την αντιπολίτευση. Εξ άλλου, η ΕΕ παροτρύνει την αντιπολίτευση να συµπράξει στην ειρηνική
µεταβίβαση της εξουσίας.

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

___________________

159/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταδικάζει
τον φόνο της κας Araujo Noguera, πρώην Υπουργού Πολιτισµού της Κολοµβίας

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνει τη θλίψη της και καταδικάζει έντονα τον φόνο της κας Consuelo Araujo
Noguera, πρώην Υπουργού Πολιτισµού της Κολοµβίας και συζύγου του Γενικού Εισαγγελέα του Κράτους.
Αυτό το έγκληµα αποτελεί άλλη µία από τις πολυάριθµες βίαιες πράξεις που έχουν διαπράξει τις τελευταίες
εβδοµάδες ανατρεπτικές ένοπλες οµάδες ιδίως κατά υπαλλήλων ή εκπροσώπων του κράτους.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα θερµά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στον λαό και
στην κυβέρνηση της Κολοµβίας και επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι
δηµοκρατικές αρχές στο πλαίσιο της κοινωνίας της Κολοµβίας για την επίτευξη ειρήνης.

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

__________________

160/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κύπρου, της Μάλτας και
της Τουρκίας, οµοίως συνδεδεµένες χώρες, καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, επ' ευκαιρία του διορισµού
του νέου πρωθυπουργού της Λευκορωσίας

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη τον διορισµό του κ. Γκενάντι Νοβίτσκι στο αξίωµα του
πρωθυπουργού της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας, δράττεται της ευκαιρίας προκειµένου να επαναλάβει τις
προσδοκίες της όσον αφορά τη χώρα αυτή.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση να επιδείξει σταθερή και ολοένα µεγαλύτερη
προσήλωση στην εµπέδωση της δηµοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως
προϋπόθεση για εξοµάλυνση των σχέσεών της µε την ΕΕ.

Επιθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η µε το χρόνο επανένταξη της Λευκορωσίας στη διεθνή κοινότητα
και η συµβολή της στην περιφερειακή σταθερότητα. ∆εν επιθυµεί αποµόνωση της Λευκορωσίας και είναι
πρόθυµη να συνεχίσει να στηρίζει τη µετάβασή της προς τη δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς, σε
συνεργασία µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας που διατίθενται να εργαστούν προς την ίδια
κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από τη νέα κυβέρνηση να δροµολογήσει εκ νέου εποικοδοµητικό διάλογο µε
την κοινωνία των πολιτών, σε αγαστή συνεργασία µε την Οµάδα Συµβουλών και Επιτήρησης του ΟΑΣΕ,
καθώς και να ευνοήσει τη δηµιουργία ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τις προσδοκίες της στο θέµα του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Ιδιαίτερα τονίζει την επιθυµία της για τη διαλεύκανση των
διαφόρων εξαφανίσεων. Επιπλέον, χωρίς να έχει σκοπό να επέµβει σε εσωτερική δικαστική διαδικασία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί αναθεώρηση της βαριάς ποινής φυλάκισης στην οποία καταδικάστηκε ο καθηγητής
Μπανταζέφσκι, ποινή την οποία η Ένωση κρίνει δυσανάλογη σε σχέση µε τις προσαπτόµενες πράξεις.

____________________

161/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσον αφορά το Τόγκο
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη σφοδρή ανησυχία της για την επιδείνωση του πολιτικού κλίµατος στο
Τόγκο που θα µπορούσε να παρακωλύσει τη διεξαγωγή των δηµοκρατικών βουλευτικών εκλογών οι οποίες
προβλέπονται από τις διατάξεις της Συµφωνίας-Πλαισίου του Λοµέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να
τονίσει ότι αποδίδει µεγάλη σηµασία στον ελεύθερο ανοικτό και ευδιάκριτο χαρακτήρα της εκλογικής
διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον Πρόεδρο κ. Eyadéma να αφήσει ελεύθερο, όπως δεσµεύθηκε, τον κ.
Agboyibo. Επιθυµεί επίσης τη συµµετοχή όλων των αρχηγών κοµµάτων στις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
καλεί, εξάλλου, την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτικών κοµµάτων στα
µέσα ενηµέρωσης καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των µελών όλων των πολιτικών κοµµάτων παντού
στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της βούλησης του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης να προσαρµόσει τον
εκλογικό νόµο και να τροποποιήσει το σύνταγµα. Όσον αφορά το τελευταίο αυτό σηµείο, η Ευρωπαϊκή
Ένωση σηµειώνει µε ενδιαφέρον τη δέσµευση του Προέδρου κ. Eyadéma, η οποία επιβεβαιώθηκε
επανειληµµένα, να σεβασθεί το άρθρο 59 του συντάγµατος σχετικά µε τον περιορισµό του αριθµού των
προεδρικών εντολών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι οι µονοµερείς τροποποιήσεις του εκλογικού κώδικα
αντίκεινται στο πνεύµα της Συµφωνίας-Πλαισίου του Λοµέ η οποία εγκρίθηκε από όλα τα πολιτικά κόµµατα
που εκπροσωπήθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Παρακολούθησης (CPS).
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την άποψη των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε την οποία απαιτείται µία
περίοδος τεσσάρων µηνών για την ορθή διοικητική προετοιµασία των εκλογών. Σηµειώνει επίσης την
απόφαση της Εθνικής Ανεξάρτητης Εφορευτικής Επιτροπής (CENI) να µεταθέσει την ηµεροµηνία των
βουλευτικών εκλογών και καλεί την CENI και την κυβέρνηση να ορίσουν, κατά τις προσεχείς ηµέρες, νέες
ηµεροµηνίες για τις εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την παρατήρηση των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει
να εξασφαλισθεί το συντοµότερο δυνατόν η χρηµατοδότηση της εκλογικής διαδικασίας και ζητά από την
κυβέρνηση του Τόγκο να εγκρίνει τον προϋπολογισµό των εκλογών και να µεταφέρει άνευ χρονοτριβής, τα
προβλεπόµενα κονδύλια στην CENI.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στην εκλογική διαδικασία µε την προϋπόθεση ότι
όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές αυτές θα δυνηθούν να συµµετάσχουν άνευ όρων και επιβεβαιώνει ότι 1,56
εκατοµµ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης προορίζονται για το σκοπό αυτό. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υποστηρίζει τη σύσταση των Ηνωµένων Εθνών για την ικανοποίηση το συντοµότερο δυνατόν, του
αιτήµατος παροχής τεχνικής βοηθείας που υπέβαλε η CENI και δηλώνει πρόθυµη να παράσχει παρόµοια
βοήθεια ευθύς µόλις θα έχει λάβει σχετικό αίτηµα από την κυβέρνηση του Τόγκο.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Τόγκο να υπογράψει το απαιτούµενο «Μνηµόνιο συµφωνίας» για την
αποστολή ευρωπαίων παρατηρητών στις εκλογές.

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

________________________

162/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας

στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
µετά τα γεγονότα της 5ης Οκτωβρίου 2000

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001

Η ΕΕ επιθυµεί να συγχαρεί το λαό και την πολιτική ηγεσία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας για την αξιοσηµείωτη πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εδραίωση της δηµοκρατίας
στη χώρα. Η χρονιά που ακολούθησε την 5η Οκτωβρίου 2000 χαρακτηρίστηκε από τη διεξαγωγή εκλογών
και την εγκαθίδρυση δηµοκρατικής κυβέρνησης, από οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, από την κατάργηση
κατασταλτικών νόµων. Η χρονιά αυτή είδε επίσης τη θέσπιση ενός νόµου περί αµνηστίας και σηµαντικά
βήµατα συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την επιτυχή συνεργασία που έχει αναπτύξει µε την Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Αµέσως µετά την 5η Οκτωβρίου 2000, η ΕΕ πρόσφερε σηµαντική
επείγουσα βοήθεια, ενώ υποστήριξε µε σθένος πολιτικές µεταρρυθµίσεων και οικονοµικής µετάβασης.
Όπως και άλλες χώρες της περιοχής, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας έχει γίνει εταίρος
της ΕΕ µέσω της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η ΕΕ θα στηρίξει τη συνέχιση των
δηµοκρατικών, οικονοµικών και νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στο κράτος δικαίου και
τις µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα.
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Η ΕΕ υπενθυµίζει τη σηµασία που έχει να επιτευχθεί συµφωνία για ένα νέο συνολικό οµοσπονδιακό πλαίσιο
µεταξύ των δύο δηµοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε σε µεγάλο
βαθµό τόσο την παγίωση των µεταρρυθµίσεων όσο και τη συµµετοχή στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Από κοινού µε άλλους διεθνείς φορείς, η ΕΕ σκοπεύει να παραµείνει αξιόπιστος εταίρος της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κατά την επερχόµενη, γεµάτη προκλήσεις χρονική περίοδο. Ενθαρρύνει
δε όσους κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας να διατηρήσουν
την µεταρρυθµιστική πορεία και προσδοκά να δει µια ανανεωµένη Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας να παίρνει τη θέση της ως φάρος σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιό
συγκεκριµένα, η ΕΕ αναµένει να παραδοθούν  όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούµενοι του ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία από  την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στο
∆ικαστήριο αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Η ΕΕ καλεί επίσης τις αρχές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας να εργασθούν δραστήρια προκειµένου όλοι οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου να
συµµετάσχουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Νοεµβρίου, υπογραµµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι
υποστηρίζουν ένα πολυεθνικό µέλλον για το Κοσσυφοπέδιο.

Με αφορµή τη σηµερινή επέτειο, η ΕΕ αποστέλλει τις καλύτερες ευχές της για ένα µέλλον ειρήνης,
σταθερότητας και ευηµερίας σε όλο το λαό της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

________________________

163/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, µετά τη φυσική
καταστροφή - κυκλώνας ΄Ιρις που επληξε το Μπελίζ

Bρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2001

Μετά το πέρασµα του κυκλώνα ΄Ιρις που προκάλεσε τον θάνατο περίπου είκοσι ανθρώπων, πολυάριθµους
τραυµατισµούς, καθώς και σηµαντικές υλικές ζηµιές και οικονοµικές απώλειες, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
υποβάλλει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και στο λαό του Μπελίζ και ειδικότερα στις
οικογένειες των θυµάτων.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγµές, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους κατοίκους του
Μπελίζ. Προθυµοποιείται δε να συνδράµει άµεσα την κυβέρνηση της χώρας αυτής µε δράσεις
ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι έτοιµη να εξετάσει τις δυνατότητες, για παροχή υποστήριξης όσον αφορά
την ανοικοδόµηση, στα πλαίσια των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων.

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

________________________
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164/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στην Αµπχαζία (Γεωργία)

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στη Γεωργία. Είναι απαράδεκτο να έχει
καταρριφθεί ένα ελικόπτερο της MONUG και να έχουν βοµβαρδιστεί από αέρος τα χωριά που βρίσκονται
στη φάραγγα του Κοντόρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβιβάζει τα συλλυπητήριά της προς την MONUG για τον
θάνατο των στρατιωτικών παρατηρητών και των µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου, καθώς και προς
την γεωργιανή κυβέρνηση για τα θύµατα µεταξύ των αµάχων των χωριών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυµεί να φωτιστούν παντελώς τα ανησυχητικά αυτά γεγονότα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι τα κυριαρχικά δικαιώµατα και η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας
πρέπει να γίνουν σεβαστά, τονίζει δε και πάλι το ενδιαφέρον της για την περιφερειακή σταθερότητα και
ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους εµπλεκοµένους να απόσχουν από στρατιωτική δράση ή από
πολιτικές πιέσεις ώστε να αποφευχθεί κάθε κλιµάκωση ή επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία, καθώς
και στην Αµπχαζία, να εντείνουν δε τις προσπάθειές τους για συνεργασία στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και του εγκλήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Ρωσία και τη Γεωργία να ενισχύσουν τον έλεγχο των συνόρων ώστε οι
Τσετσένοι µαχητές να µην µπορούν να τα περνούν ούτε και προς την Αµπχαζία (Γεωργία).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους εµπλεκοµένους στη διαµάχη για την Αµπχαζία, καθώς και την οµάδα των
Φίλων του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για τη Γεωργία να επαναλάβουν τις προσπάθειές
τους, βάσει των προτάσεων του Γενικού Γραµµατέα, ώστε να επιτευχθεί ειρηνική και συνολική λύση της
αµπχαζιανής έριδος, η οποία θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας.

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

____________________

165/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ επ� ευκαιρία

της απονοµής του Νόµπελ Ειρήνης από κοινού στον Οργανισµό
των Ηνωµένων Εθνών και στο Γενικό του Γραµµατέα Κόφι Αννάν

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2001

Η ΕΕ εκφράζει τα πιο θερµά της συγχαρητήρια για την απονοµή του Νόµπελ Ειρήνης από κοινού στον
Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών και στο Γενικό του Γραµµατέα Κόφι Αννάν.

Το Νόµπελ Ειρήνης υπογραµµίζει για µία ακόµη φορά την ουσιαστική εισφορά του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών και του Γενικού του Γραµµατέα στην αναζήτηση λύσεων στις συγκρούσεις και
ανισορροπίες παντός είδους που ταράσσουν τον πλανήτη καθώς και στην προαγωγή των παγκοσµίων αξιών.
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Η ΕΕ, σήµερα όπως και στο παρελθόν, παραµένει βαθιά προσηλωµένη στην προσέγγιση που έχουν
αναπτύξει τα Ηνωµένα Έθνη για να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις µε τις οποίες ευρίσκεται
αντιµέτωπη η διεθνής κοινότητα σε έναν αυξανόµενο αριθµό τοµέων.

Η ΕΕ χαιρετίζει τον υποδειγµατικό ρόλο που έπαιξε ο Γενικός Γραµµατέας Κόφι Αννάν από την ηµέρα που
ανέλαβε αυτό το αξίωµα. Τα πολλά του προσόντα και οι άοκνες προσπάθειές του στην υπηρεσία των
Ηνωµένων Εθνών δικαιώνονται µε τη διάκριση που του απονέµεται σήµερα.

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες
της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, καθώς και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, χώρες της ΕΖΕΣ που
αποτελούν µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________

166/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την Κύπρο - διαδικασία των Ηνωµένων Εθνών
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το ανακοινωθέν του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της
26ης Σεπτεµβρίου 2001, ιδίως συµµερίζεται την απογοήτευση που συνδέεται µε την άρνηση της τουρκικής
πλευράς να συµµετάσχει στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεµβρίου. Συνεχίζει να στηρίζει ανεπιφύλακτα τις
προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για την αναζήτηση - χωρίς προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της
απόφασης 1250 του Συµβουλίου Ασφαλείας - συνολικής και βιώσιµης λύσης σύµφωνης µε τις σχετικές
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας. Απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
συνεργαστούν στη διαδικασία ώστε να υπάρξει πολιτική λύση πριν από το τέλος των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

________________________

167/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις στην Τουρκία
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι µεταρρυθµίσεις του συντάγµατος τις οποίες το τουρκικό κοινοβούλιο
µόλις υιοθέτησε µε πειστική πλειοψηφία αποτελούν ενθαρρυντικό βήµα στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού
της χώρας και πρώτο στάδιο στην ταχεία υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος για την Υιοθέτηση του
Κεκτηµένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει στη µεταρρυθµιστική αυτή κατεύθυνση και
αναµένει ότι η Τουρκία θα λάβει και άλλα µέτρα, ιδίως νοµοθετικά, σύµφωνα µε την εταιρική σχέση
προσχώρησης, για την ουσιαστική υλοποίησή της.

____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 17ης ΚΑΙ 18ης OKTΩΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

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

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

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρούσας συνόδου ολοµέλειας υπήρξαν οι συζητήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν µε θέµα:

•  την προετοιµασία της 4ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ, µε την συµµετοχή του Επιτρόπου κ. LAMY,
και

 
•  την αειφόρο ανάπτυξη, µε τη συµµετοχή της Επιτρόπου κας WALLSTRΦM.

Kατά την εν λόγω σύνοδο ολοµέλειας υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες γνωµοδοτήσεις:

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  "Προετοιµασία της 4ης ∆ιάσκεψης υπουργών του ΠΟΕ στο Κατάρ: η θέση της ΟΚΕ"
Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - FR)
Συνεισηγήτρια: η κα SΑNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι- ES)

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1326/2001
 
− Κύρια σηµεία:
H ΟΚΕ φρονεί ότι µία επιτυχία στην Doha θα φέρει το διεθνές εµπόριο στο δρόµο που οδηγεί προς
καλύτερες ρυθµίσεις και θα εδραιώσει σταθερά τις βάσεις της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης, ιδίως
προς όφελος των αναπτυσσόµενων χωρών. Λόγω των τροµοκρατικών ενεργειών της 11ης Σεπτεµβρίου στις
ΗΠΑ και της αιφνίδιας αύξησης των εντάσεων που προκάλεσαν, η διεθνής κοινότητα θα επεδείκνυε
αποφασιστικότητα εάν επιτάχυνε, µέσω διαλόγου, τις προσπάθειες οργάνωσής της για την
αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης και των νέων προκλήσεων που µέλλοντος.

http://www.cese.europa.eu
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Κατά την ΟΚΕ, πρέπει καταρχάς να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για µια επιτυχή έκβαση, δηλαδή να
αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις µε ένα πνεύµα ανοίγµατος, αµοιβαίας συνεννόησης και διαφάνειας, χωρίς να
συγχέεται η κατάρτιση µιας ηµερήσιας διάταξης µε  την πρόβλεψη των αποτελεσµάτων της, εξασφαλίζοντας
µε κάθε τρόπο την υποστήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών, διοργανώνοντας ένα διαδραστικό διάλογο µε
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, δηµιουργώντας "γέφυρες" µεταξύ των διάφορων θεµάτων και
εντάσσοντας στην ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης της Doha σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα εξασφαλίσει
τη συµµετοχή άλλων διεθνών κύκλων εκτός του ΠΟΕ.

Η ΟΚΕ προτείνει για το λόγο αυτό να βασίζεται ο νέος κύκλος του ΠΟΕ σε ένα στόχο "παγκόσµιας και
βιώσιµης ανάπτυξης".

Ενώ τονίζει τον υποχρεωτικά παγκόσµιο, υποκείµενο σε όρους και διαδραστικό χαρακτήρα του νέου
κύκλου, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι ορισµένα λεπτά θέµατα µπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να
παρουσιαστούν καλύτερα στις διαπραγµατεύσεις.  Συνεπώς, θα µπορούσε να προβλεφθεί µια τρίπτυχη
διάρθρωση του νέου κύκλου, χωρίς να είναι δυνατός ο διαχωρισµός των τριών αυτών πτυχών από το
σύνολο:

να αναληφθούν χωρίς καθυστέρηση δράσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες, για τις οποίες η ΟΚΕ  διαπιστώνει
µε ικανοποίηση ότι αποτελούν το αντικείµενο προτάσεων·
να διευκολυνθούν οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά και την ενσωµατωµένη
ηµερήσια διάταξη - γεωργία, υπηρεσίες·
να ανοιχτεί ο δρόµος για την εξέταση πιο συστηµικών θεµάτων (ανταγωνισµός, επενδύσεις, προστασία των
καταναλωτών, κοινωνικά θέµατα σε σχέση µε τη ∆ΟΕ).
Προς το σκοπό αυτό, η ΟΚΕ συνιστά την υιοθέτηση ενός κώδικα συµπεριφοράς µεταξύ του ΠΟΕ και των
εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικο-επαγγελµατικοί κύκλοι και ΜΚΟ).

Αρµόδιος : ο κ. Jean-Franηois BENCE
(τηλ.: +32 2 546 9399  -  e-mail : Jean-Franηois.Bence@esc.eu.int)

"Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση_- Απολογισµός και προοπτικές µετά από µια πενταετία"
Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - GR)

Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1332/2001

Κύρια σηµεία:
Η γνωµοδότηση προβαίνει σε απολογισµό της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης οι βάσεις της οποίας
τέθηκαν το 1995 και η οποία περιλαµβάνει τρεις πτυχές: µία που άπτεται της πολιτικής και της ασφάλειας,
µία οικονοµική και χρηµατοπιστωτική πτυχή και µια ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτιστική πτυχή.

Από την ∆ιυπουργική ∆ήλωση της Βαρκελώνης και ύστερα, η ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή επιδόθηκε πλήρως, επί πέντε χρόνια, στην αποστολή της και:

ύφανε ένα δίκτυο στενών σχέσεων µεταξύ όλων των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων και των
συναφών οργανισµών µέσω της Ευρωµεσογειακής Σύνοδου Κορυφής που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο
(την τελευταία φορά πραγµατοποιήθηκε στη Νάπολη τον Νοέµβριο του 2000)·

mailto:Jean-Fran?ois.Bence@cese.europa.eu
mailto:Jean-Fran7ois.Bence@cese.europa.eu
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συνέβαλε στην ανάπτυξη της ιδέας να θεσπιστούν συµβουλευτικά όργανα στις ΧΕΜ µε στόχο την ενίσχυση
των εν λόγω χωρών·

προήγαγε τις τακτικές ανταλλαγές µεταξύ της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στις δύο όχθες της
Μεσογείου, µέσω, π.χ., του χειρισµού από κοινού διαφόρων θεµάτων που άπτονται της εταιρικής σχέσης (η
πιό πρόσφατη περίπτωση είναι η συµβολή στην 7η Σύνοδο Kορυφής Euromed των ΟΚΣ µε θέµα "∆ιεθνές
εµπόριο και κοινωνική ανάπτυξη").

Οι αρχικές προσδοκίες από την εταιρική σχέση ήταν υψηλές, σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις ιδιαίτερα
υψηλές. Ωστόσο, το νέο θεσµικό επίπεδο, χάρη στο οποίο συγκεντρώνονται τακτικά εκπροσώποι και από
όλες τις πλευρές της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή αποτελεί θετικό γεγονός. Ο ρυθµός της οικονοµικής
µεταρρύθµισης των µεσογειακών εταίρων δεν υπήρξε ο αναµενόµενος, ενώ οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ
των εταίρων του Νότου είναι απογοητευτικά χαµηλές. Η κοινωνική διάσταση της διαδικασίας της
Βαρκελώνης δεν επέτυχε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, η ΟΚΕ τάσσεται στην γνωµοδότησή της υπέρ:

της δηµιουργίας ευνοϊκού κλίµατος για τις επενδύσεις στις χώρες της Νότιας Μεσογείου·

της αποτελεσµατικότερης προώθησης των διασυνοριακών προγραµµάτων και της αποκεντρωµένης
συνεργασίας έτσι ώστε να ευνοηθούν οι ανταλλαγές µεταξύ όλων των φορέων·

της ενίσχυσης και της συµµετοχής της κοινωνίας πολιτών στις δραστηριότητες που προάγει το πρόγραµµα
MEDA·

της ενισχυµένης προώθησης της οριζόντιας ολοκλήρωσης (Νότου-Νότου) µέσω του περιφερειακού
προγράµµατος MEDA.

Τα γεγονότα της 11 Σεπτεµβρίου 2001 καταδεικνύουν την ανάγκη για άµεση ενίσχυση της ΕΕΣ. Η ΕΕ
µπροστά στις νέες προκλήσεις που διαµορφώνονται πρέπει να χρησιµοποιήσει τις αποφάσεις της ∆ιάσκεψης
της Βαρκελώνης ως µέσο για την εξοµάλυνση του κλίµατος που δηµιουργήθηκε και για την ενίσχυση της
πολιτισµικής και πνευµατικής εγγύτητας των χωρών εταίρων τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις χώρες µέλη
της ΕΕ.

Αρµόδια : η κα Ellen DURST
(τηλ.: +32 2 546 9845  - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου στις αστικές υποθέσεις
     Εισηγητής: ο κ. ATAΝDE FERREIRA (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT)

Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 221 τελικό - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001

Κύρια σηµεία:
Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις θα πρέπει να
αποτελέσει ένα από τους σηµαντικότερους στόχους των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, λαµβάνοντας

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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υπόψη το γεγονός ότι τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν πρόσφατα χώρα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
δηµιουργίας ενός ενιαίου δικαστικού χώρου µε σκοπό την πρόληψη τροµοκρατικών και εγκληµατικών
πράξεων.

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την έγκριση της πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου µε την επιφύλαξη των όσων
προαναφέρθηκαν και αφορούν:

την ανάγκη να αυξηθεί το ύψος των πιστώσεων που πρόκειται να διατεθεί για την υλοποίηση του
προγράµµατος ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική προώθηση της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού
δικαστικού χώρου.

την ανάγκη αναθεώρησης των όρων συµµετοχής των οργανισµών που µπορούν να συµµετάσχουν στο
πρόγραµµα και στη χρηµατοδότησή του, για να καταστεί δυνατή η συµµετοχή υψηλού αριθµού χωρών και
οργανώσεων.

Αρµόδια: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
     Εισηγητής: ο κ. VAN DIJK (Εργαζόµενοι - NL)

Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 541 τελικό - CES  1325/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ εκφράζει ικανοποίηση που οι κατευθυντήριες γραµµές δίδουν µεγαλύτερη προσοχή στους
ηλικιωµένους εργαζόµενους. Η καταπολέµηση των διαφορών στην αµοιβή µεταξύ ανδρών και γυναικών
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΟΚΕ.  Εποµένως, υποστηρίζει την ενδυνάµωση αυτής της
κατευθυντήριας γραµµής.

Επιπλέον, η ΟΚΕ έχει ορισµένες αµφιβολίες ως προς εξάλειψη των ποσοτικών στόχων που περιλαµβάνονται
στις κατευθυντήριες γραµµές για το 2001. ∆ιερωτάται αν επιβάλλεται να υποδειχθεί µια ετήσια επανεξέταση
των κατευθυντήριων γραµµών. Αντ'αυτού συνιστά έναν πολυετή κύκλο. Η ΟΚΕ ανησυχεί για τη συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση καθώς και
στην ενσωµάτωση των γραµµών αυτών στα εθνικά προγράµµατα δράσης. Και ανησυχεί πάνω από όλα ως
προς το θέµα της συµµετοχής τους στην µεταφορά των κατευθυντήριων γραµµών στα εθνικά προγράµµατα
δράσης. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ζητούν δικαίως στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση, να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις ευάλωτες κατηγορίες εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Η
ΟΚΕ επιθυµεί να προσθέσει δύο ακόµα οµάδες: τις εθνικές µειονότητες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
ενώ φρονεί ότι θα πρέπει να συµπεριληφθεί και αναφορά στην µεταναστευτική πολιτική.

Αρµόδια: η κα Susanne JOHANSSON
(Tηλ.: 32 2 546 9619 - email: susanne.johansson@esc.eu.int)
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Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2003
Εισηγητής : ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 271 τελικό - CES 1323/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ευρωπαϊκό έτος 2003 για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, θεωρεί
δε σηµαντικό να υπογραµµιστεί η ποικιλοµορφία και η ετερογενής φύση των ειδικών αναγκών και
αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα ζητήµατα που αφορούν τις πολλαπλές διακρίσεις.

Το εν λόγω ευρωπαϊκό έτος θα επιτύχει µόνον εάν συµµετάσχουν σε αυτό πλήρως οι κοινωνικοί εταίροι. Η
πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί ένα σηµαντικό
παράδειγµα της σπουδαιότητας της διαµόρφωσης της πολιτικής προκειµένου να διασφαλιστεί η κοινωνική
και οικονοµική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση
διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στην επιτυχή ενσωµάτωση στην κοινωνία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Μεταξύ των συγκεκριµένων πρωτοβουλιών που ενδεχοµένως µπορούν να αναληφθούν κατά το ευρωπαϊκό
έτος, η ΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την ίση µεταχείριση και την
µη άσκηση διακρίσεων λόγω ειδικών αναγκών η οποία να βασίζεται στην πρόσφατη οδηγία για τη φυλετική
ή εθνική καταγωγή. Το ευρωπαϊκό έτος θα µπορούσε να ξεκινήσει µια ανοιχτή µέθοδο συντονισµού των
πολιτικών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες καθώς και να προβεί σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σε
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η ΟΚΕ κρίνει ότι, στα πλαίσια της δέσµευσής της για το ευρωπαϊκό έτος, θα
πρέπει να αναλάβει έναν ανεξάρτητο έλεγχο των κτιρίων της.

Αρµόδια: η κα Susanne JOHANSSON
(Tηλ.: 32 2 5469619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

Καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών
     Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - ESP)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 127 τελικό - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ αξιολογεί, σε γενικές γραµµές, θετικά το περιεχόµενο της οδηγίας στην οποία αναφέρεται η
γνωµοδότηση αυτή, δεδοµένου ότι ικανοποιεί τις προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν από την ίδια την
Επιτροπή, καθώς είναι προσαρµοσµένη σε ό,τι εξαγγέλθηκε στην Ανακοίνωσή της για την κοινοτική
πολιτική της µετανάστευσης, αλλά και στη συµβολή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην εν
λόγω Ανακοίνωση.

Η ΟΚΕ κρίνει σκόπιµο στην περιγραφή των δικαιωµάτων που γίνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12, η
οποία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα εις βάρος άλλων δικαιωµάτων που δεν αναφέρονται, να
ενσωµατωθεί γενική ρήτρα εξίσωσης των δικαιωµάτων µε τα δικαιώµατα των κοινοτικών υπηκόων.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές των κατοίκων µακράς
διαρκείας θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στα πλαίσια της κοινοτικής νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι αποτελεί
επιπλέον πολύ σηµαντικό µέσο ενσωµάτωσης.
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Η ΟΚΕ συµφωνεί ως προς τη σηµασία που αποδίδεται από την οδηγία στην ανάπτυξη της κινητικότητας
των µεταναστών µεταξύ των χωρών διαµονής και των χωρών προέλευσης, αλλά φρονεί ότι η επιτρεπόµενη
περίοδος απουσίας θα έπρεπε να αυξηθεί και να ερµηνευθεί µε την ενδεικνυόµενη ελαστικότητα, κυρίως για
να ευνοηθεί η ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων στις χώρες προέλευσης εκ µέρους των ατόµων που
διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας. Η πτυχή αυτή, κατά την άποψη
της ΟΚΕ, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο πριν όσο και µετά την απόκτηση του καθεστώτος.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ο σύζυγος και τα άλλα άτοµα που θεωρούνται µέλη της οικογενείας στα
πλαίσια του δικαιώµατος συνένωσης των οικογενειών να αποκτούν το ίδιο καθεστώς µόνιµου κατοίκου µε
το πρώτο µέλος της οικογενείας στο οποίο χορηγείται το καθεστώς αυτό.

Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi BROMBO
(Τηλ.: 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δράσης eLearning: Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο
    Εισηγητής: ο κ. RUPP (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)
     Συνεισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - ΕL)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 172 τελικό - CES 1322/2001

Kύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ στηρίζει την πρωτοβουλία  ηλεκτρονική µάθηση. Τη θεωρεί ως τη σύγχρονη  και εναλλακτική
πρόταση µάθησης, για την προσέγγιση, διερεύνηση και επίλυση των προβληµάτων της ψηφιακής εποχής.
Καλεί, συνεπώς, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφερειακές διοικήσεις, την
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και τον επιχειρηµατικό κόσµο να συνδράµουν στην υλοποίηση του
συγκεκριµένου σχεδίου δράσης.

Για να καταστεί επιτυχές το ευρύτατο εγχείρηµα της ηλεκτρονικής µάθησης και για να αξιοποιηθεί η µεγάλη
ευκαιρία που προσφέρει, για τον εµπλουτισµό των παραδοσιακών µεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η
Επιτροπή πρέπει να καταστήσει σαφέστερη τη συµβολή της πρωτοβουλίας στην εκπαίδευση. Μια συµβολή,
η οποία, ιδιαίτερα στη σχολική εκπαίδευση δεν είναι, παρά σαφώς ειδική.

Προς την ως άνω κατεύθυνση η ΟΚΕ επισηµαίνει ιδιαίτερα τη σηµασία του παιδαγωγικού και διδακτικού
πλαισίου, µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η ηλεκτρονική µάθηση. Κρίνει, λοιπόν, σηµαντικό να  αναληφθεί
µια ευρεία και σοβαρή προσπάθεια για την ακριβή και λεπτοµερή ανίχνευση και τον προσδιορισµό του
πλαισίου αυτού. Επιπλέον και παράλληλα κρίνει ως ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας, την ανάγκη να
αναπτυχθούν τα κατάλληλα ευρωπαϊκά προϊόντα, περιεχόµενα και οι κατάλληλες µέθοδοι µάθησης για κάθε
συγκεκριµένο τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αρµόδια: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32 2 5469510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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Νέοι γεωργοί και νέα οικονοµία
     Εισηγήτρια: η κα SΑNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι - Ε)

Σχετικό έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1314/2001

Κύρια σηµεία:
Μια βιώσιµη ανάπτυξη που βασίζεται σε ένα σύµφωνο µε τις µελλοντικές γενεές για τη διατήρηση των
διαθέσιµων πόρων συνδέεται αναπόσπαστα µε ποιοτική γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου που παρέχουν
ευκαιρίες απασχόλησης στις νέες γενεές.

Μόνον εάν αντιστραφεί η τάση περιθωριοποίησης και γήρανσης του ανθρώπινου παράγοντα στον γεωργικό
τοµέα, θα µπορέσει να συναφθεί ένα σύµφωνο µεταξύ γεωργίας και κοινωνίας, το οποίο θα αξιοποιεί τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και θα µειώσει τις
διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των αγροτικών περιοχών σε παρακµή και των ζωνών µε υψηλό επίπεδο
καινοτοµίας.

Η γεωργία πρέπει να συµµετάσχει πλήρως στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτοµίας και
να επωφεληθεί από τις θετικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάπτυξη αυτή όσον αφορά
την απασχόληση. Οι νέοι προσανατολισµοί στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ("eLearning") και
της προαγωγής των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας ("eEurope"), που συµφωνήθηκαν στο Συµβούλιο
της Λισαβόνας, πρέπει να µετασχηµατιστούν σε ειδικά µέτρα για τον γεωργικό τοµέα και ειδικότερα για
τους νέους γεωργούς.

Όχι µόνον είναι απαραίτητο να ενθαρρύνονται οι νέοι να λαµβάνουν καινοτόµα µέτρα αλλά συγχρόνως θα
πρέπει να είναι πρόθυµοι να προσαρµόζονται  στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις τόσο της αγοράς όσο και της
κοινωνίας έναντι της γεωργικής παραγωγής. Τέλος, συνιστάται στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη:

η υποστήριξη διεθνικών σχεδίων συνεργασίας και ανταλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, σχολείων, κέντρων
κατάρτισης, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων του γεωργικού και αγροτικού κόσµου,

η υποστήριξη αποκεντρωµένων σχεδίων δράσης σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

η δηµιουργία νέων τοπικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών κοινοτήτων ή την
εδραίωση των υφισταµένων,

να συµπεριληφθεί η γεωργία στους στόχους της e- Ευρώπης, ώστε  αφενός να βελτιωθεί ο διάλογος µεταξύ
των γεωργών και της κοινωνίας και αφετέρου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µεταξύ
γεωργών µέσω του ∆ιαδικτύου.

Αρµόδια: η κα Silvia CALAMANDREI
(Τηλ.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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Φορολογικά εµπόδια - Επαγγελµατικές συντάξεις
     Εισηγητής: ο κ. BYRNE (Eργοδότες - IRL)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 214 τελικό - CES 1320/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ επικροτεί τις δραστηριότητες της Επιτροπής για την υποβολή των προτάσεων αυτών που
αποσκοπούν στην εξάλειψη των φορολογικών εµποδίων κατά τη διασυνοριακή παροχή επαγγελµατικών
συντάξεων.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συνίσταται στον έλεγχο των σχετικών εθνικών
κανόνων και στη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των κρατών
µελών µε τις βασικές ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη της ΕΚ.

Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση για τη δηµιουργία πανευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών ιδρυµάτων, µολονότι
αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν πιο εµπεριστατωµένες εργασίες και διαβουλεύσεις για την εξασφάλιση µιας
αποτελεσµατικής εφαρµογής.

Η ΟΚΕ επικροτεί το στόχο της άρσης των αδικαιολόγητων εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων. Συνεπώς, η ΟΚΕ υποστηρίζει επίσης τις αρχές που περιγράφονται στο έγγραφο της
Επιτροπής, αλλά πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τα µεµονωµένα κράτη µέλη για
την εξεύρεση λύσεων στα σχετικά πολυσύνθετα θέµατα.

Αρµόδιος: ο κ. Alberto ALLENDE
(Tηλ.: 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

Συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα καπνά
     Εισηγητής: ο κ. BENTO GONΗALVES (∆ιάφορες δραστηριότητες - PO)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 133 τελικό - 2001/0063 (CNS) Tόµος ΙΙ - CES 1330/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ συµµερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής. Ωστόσο, από τους συλλογισµούς της ΟΚΕ διαφαίνεται
ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν θα έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και ότι τα προτεινόµενα µέσα,
συνεπώς, δεν είναι κατάλληλα.

Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν θα είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του εύρους
ανάµεσα στους διάφορους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν στα διάφορα κράτη
µέλη και ότι, αντιθέτως, το εύρος θα αυξανόταν, γεγονός που δεν συµβαδίζει µε την έννοια της εναρµόνισης.

Η ΟΚΕ φρονεί, λοιπόν, ότι όσο η εναρµόνιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τον
καπνό δεν περιλαµβάνεται στην ειδική δέσµη φορολογίας, και το Συµβούλιο δεν είναι διατεθειµένο να
αναπτύξει περαιτέρω το εν λόγω θέµα, πρέπει να συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση.

Αρµόδιος: ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Yποστήριξη των µη κυβερνητικών οργανισµών που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τοµέα της
προστασίας του περιβάλλοντος
     Εισηγήτρια: η κα SΑNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 337 τελικό - 2001/0139 COD Τόµος ΙΙ - CES 1329/2001

Κύρια σηµεία:
Οι ευρωπαϊκοί ΜΚΟ έχουν δείξει ότι έχουν την ικανότητα να διαδραµατίσουν τον ρόλο που τους αναθέτει η
Επιτροπή τόσο στην προαγωγή νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης όσο και στη διαµόρφωση και
εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Γι' αυτό, είναι επαρκώς δικαιολογηµένη η αναγκαιότητα
του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προαγωγή µη κυβερνητικών οργανισµών που αναπτύσσουν
πρωτίστως δραστηριότητες στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, για να αναπτυχθούν οι νέες µορφές διακυβέρνησης και να επιτευχθεί η δέουσα
προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη, που αποτελούν στόχους της κοινοτικής πολιτικής
παρά τις πάντοτε παρούσες οικονοµικές δυσκολίες, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και να
χρηµατοδοτηθούν επίσης η δράση και η δέσµευση υπέρ του περιβάλλοντος άλλων µη κυβερνητικών
οργανισµών που εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες ως εργαζόµενους, επιχειρηµατίες, γεωργούς ή
καταναλωτές και διαδραµατίζουν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή των περιβαλλοντικών
πολιτικών.

Μεταξύ άλλων, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής: ένας από τους στόχους του προγράµµατος πρέπει να συνίσταται
στην ενθάρρυνση µόνιµων ή προσωρινών µορφών συνεργασίας των περιβαλλοντικών οργανισµών σε
κοινοτικό επίπεδο για την επίτευξη στόχων της κοινοτικής πολιτικής που υπερβαίνουν τα προγράµµατα
χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων. Για να µειωθεί το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τα
κριτήρια αξιολόγησης για τη "γενική ορατότητα", συνιστάται αποκλειστική επικέντρωση στην "ορατότητα
των δραστηριοτήτων" και όχι στον αιτούντα οργανισµό έτσι ώστε να ενισχυθούν νέοι οργανισµοί ή νέες
µορφές συνεργασίας.

Αρµόδιος: ο κ. Johannes KIND
(Τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
      Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες - F)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 226 τελικό- 2001/0098 COD - CES 1312/2001

Αρµόδιος:  ο κ. Luigi DEL BINO
(Τηλ.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)
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Λευκή Βίβλος / Πολιτική για τα χηµικά προϊόντα
     Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Eργαζόµενοι - Ι)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 88 τελικό - CES 1327/2001

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ επικροτεί τη γενική προσέγγιση της προαναφερθείσας στρατηγικής και, ειδικότερα, τα εξής:

το γεγονός ότι βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, της προφύλαξης και της αντικατάστασης, κατά τρόπο
ώστε να εγγυάται την ασφάλεια για το περιβάλλον, τους χρήστες και τους καταναλωτές, δια της παροχής
ακόµη καλύτερης ενηµέρωσης·

το γεγονός ότι θέτει την καινοτοµία ως κινητήρια δύναµη για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και την
προώθηση ασφαλών χηµικών προϊόντων, πρωτίστως δια της ενίσχυσης της επιστηµονικής έρευνας σε
κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στη χηµική βιοµηχανία να συνεχίσει να
διαδραµατίζει τον αναντικατάστατο ρόλο της σε µία σύγχρονη κοινωνία·

την ανάληψη δέσµευσης για την προώθηση δοκιµών που δεν χρησιµοποιούν ζώα·

το γεγονός ότι αναθέτει στις επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εισαγωγείς ή χρήστες) την ευθύνη να
επωµίζονται τις δαπάνες που συνεπάγεται η διαδικασία καταχώρησης των χηµικών ουσιών.

Ωστόσο, η Λευκή Βίβλος εγείρει ερωτηµατικά ως προς την ανεπαρκή αναφορά στους εργαζοµένους,
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν µε τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων επέφεραν σηµαντικές βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής στα
εργοστάσια και, παράλληλα, αξιοσηµείωτη πρόοδο µέσω της ανάµειξης των δηµοσίων αρχών στις σχέσεις
µεταξύ των εργοστασίων και της ευρύτερης περιοχής.

H OKE συµµερίζεται την επιτακτική ανάγκη που επιβεβαιώθηκε στην εισαγωγή όσον αφορά την τήρηση
της αρχής της προφύλαξης, ενθαρρύνοντας την υποκατάσταση της χρήσης µιας δεδοµένης χηµικής ουσίας,
σε περίπτωση που υφίστανται αξιόπιστα επιστηµονικά στοιχεία ότι η χρήση της συνεπάγεται αρνητικές
επιδράσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ακόµη και ελλείψει επιστηµονικής βεβαιότητας
σχετικά µε την επακριβή φύση και έκταση της ενδεχόµενης ζηµίας. Πρόκειται για την ακριβή εκτίµηση του
κόστους και των ωφελειών σε όρους "βιωσιµότητας". Σχετικά, η ΟΚΕ σηµειώνει τις ανησυχίες που
εξέφρασαν οι περιβαλλοντικές ενώσεις και οι καταναλωτές, σύµφωνα µε τις οποίες, η πρόταση της
Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής ως προς την ανάγκη να σταµατήσει η παραγωγή χηµικών ουσιών που
αναγνωρίζονται ως τοξικές, ανθεκτικές και βιοσωρευτικές και ενθαρρύνει την προώθηση της
χρησιµοποίησης υποκατάστατων των επικίνδυνων ουσιών όπου υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Αρµόδια: η κα Silvia CALAMANDREI
(Τηλ.: 32 2 5469657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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Oργανισµοί επιβλαβείς για τα φυτά
     Εισηγητής : ο κ. JASCHICK (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 183 τελικό - 2001/0090 CNS - CES 1317/2001

Αρµόδια: η κα Eleonora DI NICOLANTONIO
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

∆ιαφήµιση και χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού
     Εισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 283 τελικό - 2001/0119 COD - CES 1328/2001

Kύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ
των προϊόντων καπνού.

Συµµερίζεται την άποψη ότι η προτεινόµενη από την Επιτροπή προσέγγιση και εναρµόνιση των
υφιστάµενων νοµοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών θα βελτιώσει την εφαρµογή των
κανόνων.  Τα υφιστάµενα εµπόδια για το εµπόριο θα αρθούν.  Περαιτέρω, η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της
ευρείας εναρµόνισης και προσέγγισης των νοµοθετικών διατάξεων την οποία θεωρεί απαραίτητη για  την
ολοκλήρωση της  κοινής εσωτερικής αγοράς.

Φρονεί, εξάλλου, ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα για τον περιορισµό των
βλαβών που επιφέρει στην υγεία το κάπνισµα.  Σε σχέση µε αυτό η ΟΚΕ τονίζει ότι µια ολοκληρωµένη και
διεθνής στρατηγική για την πρόληψη των βλαβών της υγείας που προέρχονται από το κάπνισµα µπορεί να
έχει µακροχρόνιο αντίκτυπο. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τα τελικά συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 2001 το οποίο προτείνει στην Επιτροπή να υποστηρίξει την ΠΟΥ  στις
προσπάθειες για την σύναψη σύµβασης-πλαίσιο για τον περιορισµό της κατανάλωσης προϊόντων καπνού.

Αρµόδια: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32 2 5469510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

Πράσινη Βίβλος/ Κοινή Αλιευτική Πολιτική
      Εισηγητής: οκ. CHAGAS (Εργαζόµενοι - P)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 135 τελικό - CES 1315/2001

Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ παρά το γεγονός ότι εκφράζει την υποστήριξή προς όλα τα θετικά σηµεία που περιλαµβάνονται στο
Πράσινο Βιβλίο, επιθυµεί να υπογραµµίσει τις ακόλουθες πτυχές οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να
εξετασθούν διεξοδικότερα:

το ζήτηµα της ανάληψης συγκεκριµένων πολιτικών δεσµεύσεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της ελλιπούς εφαρµογής των µηχανισµών που είναι ήδη διαθέσιµοι στο πλαίσιο της ΚΑΠ·
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στις προτάσεις που θα υποβληθούν µεταγενέστερα θα πρέπει να περιλαµβάνονται η υδατοκαλλιέργεια, η
ΚΟΑ Αλιεία και η καταπολέµηση της παράνοµης αλιείας·

είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί µία ειδική προσέγγιση που να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλιείας
µικρής κλίµακας και των άκρως αποµακρυσµένων περιφερειών της Κοινότητας·

το ζήτηµα του ορίου των 6-12 µιλίων αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ· θα
πρέπει να συνεχισθεί ο περιορισµός της πρόσβασης και/ή να καταστεί µόνιµη η ισχύς της παρέκκλισης ή να
επεκταθεί η ισχύς για µία σηµαντική περίοδο· σχετικά µε το εν λόγω θέµα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση της ΕΕ·

η ΟΚΕ διαφωνεί τόσο µε τη καθιέρωση ενός συστήµατος ατοµικών µεταβιβάσιµων ποσοστώσεων όσο και
µε την υιοθέτηση µίας προσέγγισης που θα βασίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία των δυνάµεων της
αγοράς·

η αλίευση για λόγους αναψυχής θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυστηρού ελέγχου εκ µέρους των
κρατών µελών σύµφωνα µε την νοµοθεσία της ΕΕ·

το ζήτηµα της ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαχείριση της ΚΑΠ δεν έχει αποσαφηνισθεί·
µερικά από τα ζητήµατα που δεν έχουν αποσαφηνισθεί είναι τα ζητήµατα της διαχείρισης των παράκτιων
ζωνών, της καταβολής αποζηµίωσης στους ζηµιωθέντες και της οικοσήµανσης·

η αγορά ζητεί την καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων ποιότητας των τροφίµων και για το λόγο αυτό η
Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει την τήρηση των εν λόγω προτύπων από όλους·

τα µέτρα που αφορούν την προσαρµογή του στόλου θα πρέπει να συνεχίσουν να λαµβάνονται στο πλαίσιο
πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού, µόνον στην περίπτωση που έχουν αποδεδειγµένα θετικά
αποτελέσµατα· θα πρέπει επίσης να εξετασθεί το ενδεχόµενο καθιέρωσης αυστηρότερων ποινών σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης·

όσον αφορά τη διαχείριση θα πρέπει να διασφαλισθεί η οριζόντια και ισόρροπη εφαρµογή των κανόνων της
ΕΕ· η δηµιουργία των περιφερειακών επιτροπών θα πρέπει να γίνει βάσει των βασικών ευρωπαϊκών
αλιευτικών ζωνών που έχουν καθορισθεί και να λαµβάνει υπόψη τις γεωγραφικές υποδιαιρέσεις που έχουν
θεσπισθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή για την εκµετάλλευση των θαλασσών (ICES)·

σηµαντικό εργαλείο αποτελεσµατικής διαχείρισης µπορεί να αποτελέσει η λήψη κοινωνικοοικονοµικών
µέτρων, όπως η παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, η πραγµατοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη
τοµέων εναλλακτικής απασχόλησης, η διαχείριση του αριθµού των ηµερών αλίευσης και η µεταφορά της
οδηγίας σχετικά µε τη διάρκεια του χρόνου εργασίας επί του καταστρώµατος· Η καθιέρωση ενός
εγγυηµένου κατώτατου εισοδήµατος για τους εργαζόµενους του τοµέα θα µπορούσε να συµβάλει όχι µόνον
στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους αλιείς αλλά επίσης και στον περιορισµό
των πιέσεων που ασκούνται στους πόρους·

Αρµόδιος: ο κ. Nίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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Αλιεία/ Μετατροπή των στόλων (Μαρόκο)
     Γενικός εισηγητής: ο κ. MUΡIZ GUARDADO (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 384 τελικό - 2001/0163 CNS - CES 1316/2001

Αρµόδιος: ο κ. Nίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - E-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

∆ιαρθρωτικές δράσεις στον τοµέα της αλιείας)
      Γενικός εισηγητής: ο κ. MUΡIZ GUARDADO (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 322 τελικό - 2001/0128-0129 CNS - CES 1319/2001

Αρµόδιος: ο κ. Nίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

KOA/ Πρόβειο και αίγειο κρέας
      Γενικός εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 247 τελικό - 2001/0103 CNS - CES 1318/2001

Αρµόδιος: ο κ. Nίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 81 παράγραφος 1 - Συµφωνίες ήσσονος σηµασίας
     Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ι)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 747 τελικό - CES 1310/2001

Κύρια σηµεία:
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στη διαδικασία για τον εκσυγχρονισµό των κανόνων σχετικά µε την
πολιτική ανταγωνισµού. Η ΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία των βελτιώσεων που επήλθαν σε σχέση µε την
προηγούµενη ανακοίνωση: δηµιουργία "κατηγοριών", αύξηση των ορίων, δηµιουργία νέου ορίου,
µεγαλύτερη νοµική βεβαιότητα.

Η ΟΚΕ καλεί για περαιτέρω προβληµατισµό όσον αφορά τον ορισµό της "σχετικής αγοράς"· για µεγαλύτερη
απλοποίηση των κατηγοριών συµφωνιών που προκαλούν σοβαρούς περιορισµούς στην πολιτική
ανταγωνισµού· για µεγαλύτερη οµοιογένεια στα πλαίσια της επιτρεπόµενης αύξησης, σε περίπτωση
υπέρβασης των προβλεπόµενων µεριδίων αγοράς.

Aρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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Kοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
     Eισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 125 τελικό - 2001/0077-0078 COD - CES 1311/2001

Κύρια σηµεία:

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι προτεινόµενες πρωτοβουλίες εντάσσονται στο
ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής οικοδόµησης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ως προς την οποία η ΟΚΕ
έχει εκφράσει επανειληµµένα την υποστήριξή της, δεδοµένου ότι στο σύνολό της συµβάλλει στην τήρηση
των αρχών της Συνθήκης σε ό,τι αφορά την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, του επιπέδου
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
και για το λόγο αυτόν η ΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις αυτές.

Η ΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

είναι απαραίτητο η Επιτροπή να επαγρυπνήσει σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ανοίγµατος των αγορών
προκειµένου να ωφεληθούν πραγµατικά από αυτήν οι καταναλωτές και να αποφευχθεί η πρόκληση
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού και η κατάχρηση δεσποζουσών θέσεων· αυτό θα πρέπει να συµβεί µε τη
βοήθεια των αρχών εποπτείας·

το χρονοδιάγραµµα ανοίγµατος των αγορών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιό σύντοµο, είναι ωστόσο
απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να έχει η
ελευθέρωση αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση των αντίστοιχων τοµέων, καθώς και να ληφθούν
επίσης τα κατάλληλα κοινωνικά µέτρα·

η διαδικασία ανοίγµατος της αγοράς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν πρέπει να προκαλέσει την εµφάνιση
καταστάσεων ανεπάρκειας εφοδιασµού ή τεχνητών εντάσεων στις τιµές· από την άποψη αυτή η διάκριση
που κάνουν οι ρυθµίσεις µεταξύ εταιρειών παροχής ενέργειας και διαχειριστών των δικτύων, καθώς και η
αναφορά στους στόχους της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
των καταναλωτών είναι θετική·

οι επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η ελευθέρωση των αγορών καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση του
προγράµµατος SAVE ή την υιοθέτηση επιπλέον µέτρων πρόληψης·

πρέπει να αξιολογηθούν µε προσοχή οι επιπτώσεις που θα έχει η ελευθέρωση των αγορών ενέργειας στις
υποψήφιες για ένταξη χώρες, τα συστήµατα των οποίων προβλέπουν αυξηµένες κρατικές ενισχύσεις και
χαρακτηρίζονται από έντονο κρατικό παρεµβατισµό, ενδέχεται να οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις των τοµέων αυτών, σε χώρες µάλιστα που δεν διαθέτουν συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης ανάλογα µε αυτά που διαθέτουν τα κράτη µέλη·

δεδοµένου ότι η διαδικασία ελευθέρωσης ευνοεί κατά κύριο λόγο τους µεγάλους χρήστες, είναι σκόπιµο να
παροτρυνθεί η σύσταση οργανισµών που να διαχειρίζονται την οµαδική αγορά ενέργειας έτσι ώστε να
ωφεληθούν οι ΜΜΕ και οι οικιακοί καταναλωτές, καθώς και να προβλεφθούν ευέλικτοι και διαφανείς
µηχανισµοί επίλυσης των διενέξεων µεταξύ προµηθευτών και πελατών·
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η πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ενιαίο σύστηµα πρόσβασης στα δίκτυα το οποίο να βασίζεται σε
δηµοσιοποιηµένα τέλη, αποτελεί πρόοδο σε ό,τι αφορά την εναρµόνιση στον τοµέα αυτό, ακόµη και αν
χρειασθεί να προσδιοριστούν συγκεκριµένα µέσα προκειµένου να διασφαλισθεί κατά τρόπο αποτελεσµατικό
ότι η πρόσβαση θα µπορεί να πραγµατοποιείται σε συνθήκες µη άσκησης διακρίσεων·

η συγκρότηση εθνικών ρυθµιστικών αρχών σε όλα τα κράτη µέλη και η ανάθεση σ' αυτές της αρµοδιότητας
καθορισµού και έγκρισης των τελών για την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο προϋποθέτει τη διασφάλιση της
διαφάνειας και της µη άσκησης διακρίσεων.

Αρµόδιος: ο κ. Raffaele DEL FIORE
(Τηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail: rafaelle.delfiore@esc.eu.int)

Συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων
     Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες - Β)

Σχετικό έγγραφο: CPM(2001) 213 τελικό - 2001/0095 COD - CES 1309/2001

Kύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ επικροτεί το υπό εξέταση σχέδιο οδηγίας διότι :

καταλαµβάνει κατάλληλη θέση στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και
ικανοποιεί την επακόλουθη ανάγκη για κατάλληλα προσαρµοσµένη εναρµόνιση·

διασφαλίζει την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, που εδώ ταυτίζονται µε τους καταθέτες, τους
επενδυτές, και τους ασφαλισµένους·

δηµιουργεί ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο µπορούν να συνυπάρξουν και να εναρµονισθούν καταστάσεις που
διαφέρουν πολύ από τη µια χώρα στην άλλη.

Πρέπει να γίνει επιλογή µεταξύ της ταχείας υιοθέτησης µιας οδηγίας, ουσιαστικά ποιοτικής και µιας οδηγίας
µε διατάξεις ποσοτικού τύπου - όπως η αφαίρεση των ιδίων κεφαλαίων - µετά από ενδελεχέστερη εξέταση
της πραγµατικής κατάστασης και στο µέτρο που θα το δικαιολογούσαν οι προσοµοιώσεις. Για το λόγο αυτό,
η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας οδηγίας ποιοτικού χαρακτήρα.

Πρέπει να αναπτυχθούν το συντοµότερο δυνατό διαδικασίες που θα µπορέσουν να δώσουν το έναυσµα, να
υποστηρίζουν και να επεκτείνουν σταδιακά µια προσπάθεια σύγκλισης, δεδοµένης της ελευθερίας δράσεως
που αφήνεται αρχικά στα κράτη µέλη. Μια ανεπαρκής σύγκλιση µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική
στρέβλωση του ανταγωνισµού.

Λαµβανοµένης υπόψη της εµφάνισης και της ταχείας ήδη ανάπτυξης των οµίλων σε τρίτες χώρες, η ΕΕ
οφείλει, από της υιοθέτησης της οδηγίας, να τονίσει στην Επιτροπή της Βασιλείας την ανάγκη να
θεσπιστούν παρόµοιοι δεσµευτικοί κανόνες και να τεθεί σε κίνηση µια διαδικασία σύγκλισης σε επίπεδό
της. Στην αντίθετη περίπτωση οι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι της ΕΕ θα βρεθούν σε πολύ µειονεκτική θέση
από άποψη ανταγωνισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους οµίλους των τρίτων χωρών.

Aρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:rafaelle.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:rafaelle.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ
     Γενικός εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (Εργοδότες - Ε)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 241 τελικό - 2001/0107 COD - CES 1331/2001

Aρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

Κατανοµή των αδειών για τις οδικές µεταφορές/ Συµφωνία ΕΚ - Ρουµανίας
     Γενικός εισηγητής: ο κ. KIELMAN (Eργοδότες - NL)

Σχετικό έγγραφο: COM(2001) 334 τελικό - 2001/0138 COD - CES 1313/2001

Αρµόδιος:  ο κ. Luigi DEL BINO
(Τηλ.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

** ** **

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του
Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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POST-SESSION.VIEW
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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POST-SESSION.LEG

Οι εκθέσεις νοµοθετικού περιεχοµένου εξετάζονται και ψηφίζονται από την ολοµέλεια σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού.  Ο
κατωτέρω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εξέτασής τους, την ψηφοφορία σε ολοµέλεια καθώς και ανάλυση των
νοµοθετικών τροπολογιών που εγκρίθηκαν.  Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη διάρθρωση της νοµοθετικής πράξης, όπως ορίζεται στη ∆ιοργανική
Συµφωνία σχετικά µε την  ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας (ΕΕ C73 της 17ης Μαρτίου 1999) η οποία συνήφθη βάσει της
δηλώσεως αριθ. 39 που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε θέµατα - στόχους που αποτέλεσαν αντικείµενο ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος κατά την τρέχουσα νοµοθετική περίοδο.  Οι νοµοθετικές τροπολογίες κατανέµονται σύµφωνα µε τους ανωτέρω δύο κώδικες
ανάλυσης.

Υπόµνηµα:

COD***III=Συνδιαλλαγή·
COD***II=Συναπόφαση � 2η ανάγνωση·
COD***I=Συναπόφαση � 1η ανάγνωση·
AVC***=∆ιαδικασία σύµφωνης γνώµης·
CNS*=διαβούλευση·
SYN**II=συνεργασία 2η ανάγνωση·
SYN**I=συνεργασία 1η ανάγνωση·
επιτροπή= κοινοβουλευτική επιτροπή·
GrPol= πολιτικές οµάδες·

ΣΥΜΒ= θέση του Συµβουλίου στην
ολοµέλεια·
ΕΠΙΤΡ= θέση της  Επιτροπής στην
ολοµέλεια·
AmLEG= νοµοθετική τροπολογία
ΣamLEG= απόλυτο σύνολο των νοµοθ.
Τροπολ. που εγκρίθηκαν από την
ολοµέλεια·
ΣamLEG/επιτρPARL=σύνολο των
νοµοθ. τροπολ. Των κοινοβουλευτικών
επιτροπών που κατατέθηκαν στην
ολοµέλεια·
ΣamLEG/GrPol.=σύνολο των νοµοθ.
Τροπολ. των πολιτικών οµάδων που
κατατέθηκαν στην ολοµέλεια·

Τίτλος= Τίτλος·
Προοίµιο= προοίµιο·
Objet=αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής·
Déf=ορισµοί·
Oblig=δικαιώµατα και υποχρεώσεις·
Exec=εκτελεστικές αρµοδιότητες·
Proced=διαδικαστικές διατάξεις·
Mesures=µέτρα εφαρµογής·
Transit=µεταβατικές διατάξεις·
Ann=Παραρτήµατα·

L=νοµική βάση·
����=Χάρτης των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων·
 ΑΩ= χρονική διάσταση·
 €=επιπτώσεις επί του
προϋπολογισµού·
 <<<<=>>>>= επιτροπολογία·
 i-PE=δικαίωµα στην
ενηµέρωση·
 [X] =καταπολέµηση της
απάτης·
ε.a =άλλες πτυχές·
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Οι τρέχουσες νοµοθετικές διαδικασίες

Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

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

επιτροπή: ΣΥΝ∆
εισηγ.: Gonzalez Alvarez
στοιχεία φακέλου: 2000/0073
έγγρ. συνόδου: A5-0313/2001
διαδικασία/φάση: COD ***III

Απόφαση: εγκριθέν κοινό σχέδιο
Ηµεροµηνία: 04/10/01
Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Nielson 04/10/01
Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθέν κοινό σχέδιο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
ειδικές διατάξεις για οχήµατα µεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων
εκτός της θέσεως του οδηγού, και την τροποποίηση των οδηγιών
70/156/ΕΟΚ και 92/27/ΕΚ

επιτροπή: ΣΥΝ∆
εισηγ.: Miller
στοιχεία φακέλου: 1997/0176
έγγρ. συνόδου: A5-0312/2001
διαδικασία/φάση: COD ***III

Απόφαση: εγκριθέν κοινό σχέδιο
Ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Liikanen 02/10/01

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθέν κοινό σχέδιο
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Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

επιτροπή: ΠΕΡΒ
εισηγ.: de Roo
στοιχεία φακέλου: 2000/0194
έγγρ. συνόδου: A5-0296/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

Απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
Ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή:Wallström 01/10/01

Σ amLEG: 10
Σ amLEG/επιτρPARL: 32
Σ amLEG/GrPOL: 2

Τίτλος: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Προοίµιο: 1
Objet: 2
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Proced: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Mesures: 2
Transit: 1
Ann:          4

L= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
�= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ= 2
€= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= 8

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά το κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης ενεργειακής απόδοσης
για εξοπλισµό γραφείου

επιτροπή: ΒΕΕΕ
εισηγ.: MacNally
στοιχεία φακέλου: 2000/0033
έγγρ. συνόδου: A5-0298/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

Απόφαση: εγκριθείσα κοινή θέση
Ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: De Palacio 02/10/01

Barnier 03/10/01
Σ amLEG : 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα κοινή θέση
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Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του ΕΚ και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα
ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
προερχοµένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη
οδικά κινητά µηχανήµατα

επιτροπή: ΠΕΡΒ
εισηγ.: Lange
στοιχεία φακέλου: 2000/0336
έγγρ. συνόδου: A5-0287/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

Απόφαση: τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Wallström 01/10/01

Σ amLEG: 21
Σ amLEG/επιτρPARL: 17
Σ amLEG/GrPOL: 13

Τίτλος: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Προοίµιο: 3
Objet: 5
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: 1
Proced: 4
Mesures: 1
Transit: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Ann:          7

L= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
�= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ= 2
€= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= 1
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= 18

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της ΕΚ επί του σχεδίου
κανονισµού της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων
Εθνών για την έγκριση δοµοστοιχείου αερόσακου για ανταλλακτικό
σύστηµα αερόσακου, ανταλλακτικού τιµονιού εφοδιασµένου µε
δοµοστοιχείο αερόσακου εγκεκριµένου τύπου και ανταλλακτικού
συστήµατος αερόσακου άλλου από εκείνο που είναι εγκατεστηµένο σε
τιµόνι

επιτροπή: ΒΕΕΕ
εισηγ.: Harbour
στοιχεία φακέλου: 2000/0029
έγγρ. συνόδου: A5-0289/2001
διαδικασία/φάση: AVC ***

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση
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Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την έγκριση της τέταρτης
τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

επιτροπή: ΠΕΡΒ
εισηγ.: Hulthén
στοιχεία φακέλου: 2001/0101
έγγρ. συνόδου: A5-0294/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση

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

επιτροπή: ΒΕΕΕ
εισηγ.: Linkohr
στοιχεία φακέλου: 2000/0364
έγγρ. συνόδου: A5-0297/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή:Wallström 01/10/01

Σ amLEG: 5
Σ amLEG/επιτρPARL: 10
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Προοίµιο: 2
Objet: 3
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Proced: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Mesures: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Transit: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Ann:          δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

L= 2
�= 1
ΑΩ= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
€= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= 2
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Απόφαση του Συµβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2000/24/ΕΚ µε
σκοπό την επέκταση της εγγύησης που παρέχει η Κοινότητα στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να καλυφθούν δάνεια για σχέδια
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

επιτροπή: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Seppänen
στοιχεία φακέλου: 2001/0143
έγγρ. συνόδου: A5-0300/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση

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

επιτροπή: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Turchi
στοιχεία φακέλου: 2000/0363
έγγρ. συνόδου: A5-0303/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: αναβολή άρθρο 69§2
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή:Wallström 01/10/01

Σ amLEG: 4
Σ amLEG/επιτρPARL: 4
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Προοίµιο: 2
Objet: 1
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Proced: 1
Mesures: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Transit: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Ann: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
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Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

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

επιτροπή: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Turchi
στοιχεία φακέλου: 2001/0061
έγγρ. συνόδου: A5-0303/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: αναβολή άρθρο 69§2
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή:Wallström 01/10/01

Σ amLEG: 8
Σ amLEG/επιτρPARL: 8
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Προοίµιο: 2
Objet: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Proced: 6
Mesures: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Transit: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Ann: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

L= 2
�= 1
ΑΩ- δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
€= 4
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= 1
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 723/97 για την υλοποίηση προγραµµάτων δράσης των κρατών
µελών στον τοµέα των ελέγχων των δαπανών του ΕΓΤΠΕ, Τµήµα
Εγγυήσεων

επιτροπή: ΠΡΟΫ
εισηγ.: χωρίς έκθεση
στοιχεία φακέλου: 2001/0130
έγγρ. συνόδου: C5-0420/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση
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Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού

επιτροπή: ΓΕΩΡ
εισηγ.: χωρίς έκθεση
στοιχεία φακέλου: 2001/0085
έγγρ. συνόδου: C5-0207/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...

Σ amLEG: 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση

Σχέδιο πρωτοκόλλου στη Σύµβαση 2000 σχετικά µε την νοµική
αλληλοβοήθεια σε ποινικά θέµατα µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιτροπή: ΕΛΕΥ
εισηγ.: .../...
στοιχεία φακέλου: 2000/0815
έγγρ. συνόδου: C5-0383/01
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση
Ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: �/�

Σ amLEG : 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα νοµοθετική πρόταση
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Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε ειδικά περιοριστικά µέτρα
έναντι ορισµένων ατόµων και οντοτήτων µε σκοπό την
καταπολέµηση της διεθνούς τροµοκρατίας

επιτροπή: ΕΛΕΥ
εισηγ.: χωρίς έκθεση
στοιχεία φακέλου: 2001/0228
έγγρ. συνόδου: C5-0455/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση
Ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: Michel 03/10/01
Επιτροπή: Barnier 03/10/01

Σ amLEG : 13
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 13

Τίτλος: 1
Προοίµιο: 5
Objet: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Déf: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Exec: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
Proced: 3
Mesures: 3
Transit: 1
Ann: δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

L= 1
�= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ- 2
€= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
<=>= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE= 1
[X]= δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a= 9

Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας για την έκδοση της
απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης της
29ης Απριλίου 1999 µε την οποία επεκτείνεται η εντολή στην
Europol να ασχοληθεί µε την καταπολέµηση της παραχάραξης και
της νοθείας µέσων πληρωµής

Επιτροπή: ΕΛΕΥ
Εισηγ.: χωρίς έκθεση
Στοιχεία φακέλου: 2001/0822
έγγρ. συνόδου: C5-0360/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: έγκριση εκθέσεως
πρωτοβουλίας
Ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...

Σ amLEG : 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα έκθεση πρωτοβουλίας
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Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας για την έκδοση απόφασης�
πλαίσιο του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης�πλαίσιο
2000/383/∆ΕΥ για την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη
ενόψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων
κυρώσεων

Επιτροπή: ΕΛΕΥ
Εισηγ.: χωρίς έκθεση
Στοιχεία φακέλου: 2001/0823
έγγρ. συνόδου: C5-0361/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

Απόφαση: έγκριση εκθέσεως
πρωτοβουλίας
Ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...

Σ amLEG : 0
Σ amLEG/επιτρPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκριθείσα έκθεση πρωτοβουλίας
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POST-SESSION.IMPACT

Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου παρουσιάζονται, εξετάζονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών.  ∆υνάµει της συµφωνίας που υπεγράφη
στις 17 Νοεµβρίου 1994 µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, η τελευταία κοινοποιεί τη συνέχεια που δίδεται στα κείµενα που ενέκρινε η ολοµέλεια. Η συνέχεια
αυτή αποτελεί αντικείµενο ανακοίνωσης στην ολοµέλεια.

Ο αντίκτυπος - ποσοστό αποδοχής των νοµοθετικών τροπολογιών υπολογίζεται βάσει του κώδικα ανάλυσης που παρουσιάζεται στο τµήµα POST-SESSION.leg. του παρόντος.
Το ποσοστό αποδοχής για κάθε τοµέα τον οποίο αφορούν οι εγκριθείσες τροπολογίες κυµαίνεται από 0% ως 100%.  Όταν το ποσοστό  είναι 100%, τούτο σηµαίνει πλήρη
αποδοχή από την Επιτροπή των νοµοθετικών τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών που διαθέτει κάθε όργανο το οποίο συµµετέχει στην νοµοθετική διαδικασία, ο µεν πίνακας που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη
συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή αφορά τα νοµοθετικά κείµενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε µία περίοδο συνόδου n-2, αυτός δε που αφορά τα οριστικά κείµενα
αναφέρεται σε εκείνα των οποίων η φάση έγκρισης έληξε και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα, σειρά L.
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

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

εισηγ.: Rothe
επιτροπή: ΒΕΕΕ
στοιχεία φακέλου: 2000/0116
έγγρ. συνόδου: A5-0227/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II
ηµεροµηνία έγκρισης: 04 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Προοίµιο 85%
Objet 85%: 
Déf δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec 85%
Proced δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures 85%
Transit δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
� δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=> δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE 85%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 85%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 85%

Όλες οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και
που αποτελούν το αποτέλεσµα άτυπης συνδιαλλαγής µε το
Συµβούλιο, γίνονται δεκτές από την Επιτροπή .
Η πρόταση εγκρίθηκε στις 07.09.01
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Οδηγία του ΕΚ και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση
της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις
ασφάλισης ζωής

εισηγ.: Ettl
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2000/0249
έγγρ. συνόδου: A5-0211/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας 
Προοίµιο: 100%
Objet: 100%
Déf: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec: 100%
Proced: 100%

Mesures: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit: 100%
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
� δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 100%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=> 100%
i-PE  100%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 100%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 100%

Κατ� αρχήν συµφωνία µεταξύ του Συµβουλίου, της Επιτροπής και του
ΕΚ επί του κειµένου που πρότεινε η Επιτροπή όπως τροποποιήθηκε
από το ΕΚ. Οι νοµικοί � αναθεωρητές του Συµβουλίου προετοιµάζουν
τα κείµενα σε όλες τις γλώσσες για επίσηµη έγκριση από το
Συµβούλιο στο τέλος της πρώτης ανάγνωσης: δεν αναµένεται έγκριση
πριν από τον Σεπτέµβριο.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 73/329/ΕΟΚ του Συµβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις
επιχειρήσεις ασφάλισης ζηµιών

εισηγ.: Ettl
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2000/0251
έγγρ. συνόδου: A5-0212/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04 Ιουλίου 01

Τίτλος: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας            
Προοίµιο: 85%
Objet: 85%
Déf: : δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec: 85%
Proced: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures: 85%
Transit: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=> δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE 85%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 85%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 85%

Κατ� αρχήν συµφωνία µεταξύ του Συµβουλίου, της Επιτροπής και του
ΕΚ επί του κειµένου που πρότεινε η Επιτροπή όπως τροποποιήθηκε
από το ΕΚ. Οι νοµικοί � αναθεωρητές του Συµβουλίου προετοιµάζουν
τα κείµενα σε όλες τις γλώσσες για επίσηµη έγκριση από το
Συµβούλιο στο τέλος της πρώτης ανάγνωσης: δεν αναµένεται έγκριση
πριν από τον Σεπτέµβριο.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά τις δραστηριότητες ιδρυµάτων επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών

εισηγ.: Karas
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2000/0260
έγγρ. συνόδου: A5-0220/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04 Ιουλίου 01

Τίτλος 10%                
Προοίµιο 50%
Objet 50%
Déf 62,86%
Oblig 10%
Exec 10%
Proced: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures: 10%
Transit: 65%
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 57,50%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=>  10%
i-PEδεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
[X] 10%
ε.a 41,60%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 40,96%

Έχει προγραµµατισθεί τροποποιηµένη πρόταση για το τέλος του
έτους ή τις αρχές του 2002 ενώ η κοινή θέση του Συµβουλίου
προβλέπεται να εκδοθεί στα µέσα του 2002.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου "EU" στο
∆ιαδίκτυο (Internet)

εισηγ.: Flesch
επιτροπή: ΒΕΕΕ
στοιχεία φακέλου: 2000/0328
έγγρ. συνόδου: A5-0226/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας         
Προοίµιο 74,38%
Objet 61,84%
Déf 85%
Oblig δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec 73%
Proced: 42,50%
Mesures 50%
Transit 85%
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 65%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=>  75%
i-PE  85%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 64%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 65,13%

Η πρόταση θα αποτελέσει αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου έχει προγραµµατισθεί να
εγκριθεί τον Σεπτέµβριο.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 94/25/ΕΚ για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής

εισηγ.: Callanan
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 2000/0262
έγγρ. συνόδου: A5-0218/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας          
Προοίµιο:  25%
Objet:  48,21%
Déf: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec: 21,67%
Proced: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures: 0%
Transit: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann: 36%

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 53,33%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=>  0%
i-PE 0%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 36,18%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 36,90%

Η έγκριση από την Επιτροπή της τροποποιηµένης πρότασης, που θα
αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές, προβλέπεται για
τον Σεπτέµβριο � Οκτώβριο 2001.
Στόχος της Βελγικής Προεδρίας είναι η έγκριση κοινής θέσης από το
Συµβούλιο Περιβάλλοντος στις 29 Οκτωβρίου 2001.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα
όργανα µετρήσεων

εισηγ.: Grönfeld Bergman
επιτροπή: ΒΕΕΕ
στοιχεία φακέλου: 2000/0233
έγγρ. συνόδου: A5-0221/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 03 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας             
Προοίµιο  58%
Objet 71,88%
Déf:80%
Oblig: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec:  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Proced: 80%
Mesures: 43,33%
Transit: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann: 60%

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 85%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=> δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PEδεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 62,31%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 64,66%

Η έγκριση από την Επιτροπή της τροποποιηµένης πρότασης, που θα
αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές, προβλέπεται για
τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο 2001.
∆εδοµένου ότι θα πρέπει ακόµη να συζητηθεί ένα σηµαντικό τµήµα
της πρότασης, αναµένεται ότι το Συµβούλιο θα οριστικοποιήσει την
1η του ανάγνωση το νωρίτερο στα τέλη του 2001.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 79

∆ελτίο 12.11.2001 - EL - PE 305.001

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσµατος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

εισηγ.: Niebler
επιτροπή: ΒΕΕΕ
στοιχεία φακέλου: 2000/0187
έγγρ. συνόδου: A5-0232/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Προοίµιο 69,58%
Objet 39,17%
Déf δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec  47%
Proced δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 64,12%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 56,74%

Προετοιµάζεται τροποποιηµένη πρόταση. Το κείµενο της κοινής
θέσης του Συµβουλίου γίνεται δεκτό από την Επιτροπή.
Στις 27 Ιουνίου επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

εισηγ.: McKenna
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 2000/0227
έγγρ. συνόδου: A5-0219/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας            
Προοίµιο 76,33%
Objet: 79,05%
Déf: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec: 58%
Proced: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann: δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 43,33%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=> δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE 43,33%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 78,38%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 75,49%

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοιµάζουν επί του παρόντος τη
γνώµη της Επιτροπής.
Το Συµβούλιο ελπίζει να εγκρίνει κοινή θέση τον Οκτώβριο του
2001. Εάν ληφθούν ως κριτήριο οι προκαταρκτικές συζητήσεις στην
Οµάδα Περιβάλλοντος, φαίνεται ότι το Συµβούλιο προτίθεται να
αποδεχθεί µόνο εκείνες τις τροπολογίες του ΕΚ που έχουν γίνει
αποδεκτές από την Επιτροπή.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις δράσεις στον τοµέα ενίσχυσης των εκριζωθέντων
πληθυσµών στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας και της
Λατινικής Αµερικής

εισηγ.: Carrilho
επιτροπή: ΑΝΑΠ
στοιχεία φακέλου: 2000/0338
έγγρ. συνόδου: A5-0228/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας          
Προοίµιο 100%
Objet 100%
Déf 100%
Oblig  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec 100%
Proced 100%
Mesures δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
�100%
ΑΩ  100%
€ 100%
<=> δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
i-PE 100%
[X] 100%
ε.a 100%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 100%

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της ενσωµατώνοντας
τροπολογίες που ενέκρινε το ΕΚ.
Η διαδικασία θα περατωθεί µε την πρώτη ανάγνωση. Η έγκριση του
κανονισµού αναµένεται στα µέσα του Οκτωβρίου 2001.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη χορήγηση
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

εισηγ.: Brok
επιτροπή: ΕΞΩΤ
στοιχεία φακέλου: 2001/0112
έγγρ. συνόδου: A5-0244/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Προοίµιο 55,91%
Objet  0%
Déf  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig  δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec 10%
Proced δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Mesures δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L 0%
�δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 25%
€ δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
<=>  0%
i-PE 0%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 55,42%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 35%

Η Επιτροπή δεν ενέκρινε επίσηµα τροποποιηµένη πρόταση.
Παρουσίασε προφορικά τις τροπολογίες που έκανε δεκτές κατά τη
συνεδρίαση των Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων της 6ης Ιουλίου
2001 και δεν προτίθεται να εγκρίνει επίσηµα τροποποιηµένη έκδοση
της πρότασής της.
Η πρόταση εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου 2001
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος

τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του καταστατικού
των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε
ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών
προγραµµάτων

εισηγ.: Bourlanges
επιτροπή: ΕΛΕΓ
στοιχεία φακέλου: 2000/0337
έγγρ. συνόδου: A5-0216/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 05 Ιουλίου 01

Τίτλος δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Προοίµιο  60%
Objet 85%
Déf δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Oblig δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Exec 54,38%
Proced 23,75%
Mesures δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Transit δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
Ann δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας

L δεν απετέλεσε αντικείµενο
τροπολογίας
� δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] δεν απετέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας
ε.a 50,38%

Συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ. τροπολ.: 55,91%

Έχει προγραµµατισθεί να εγκριθεί από την Επιτροπή τον Σεπτέµβριο,
ένα κείµενο τροποποιηµένης πρότασης που θα περιέχει τις τροπολογίες
που έγιναν δεκτές.
Επί του παρόντος, δεν µπορεί να γίνει καµία πρόβλεψη όσον αφορά
την έγκριση από το Συµβούλιο.
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POST-SESSION.CTRL

Η διεξαγωγή των εργασιών της ολοµέλειας καθορίζεται σύµφωνα µε την οριστική ηµερήσια διάταξη. Ο κατωτέρω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις και
ανακοινώσεις των άλλων οργάνων και την έγκριση των µη νοµοθετικών εκθέσεων. Συγκεκριµένα, εµφαίνει τη συνέχεια που θα δοθεί σε κάθε φάκελο και την αντίστοιχη
ηµεροµηνία.
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Ο πολιτικός έλεγχος
Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Άσυλο και µετανάστευση

Συντάκτης: Συµβούλιο/Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: δήλωση ΣΥΜΒ/ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : .../...
ηµεροµηνία: .../...

Συµβούλιο: Duquesne 02/10/01
Επιτροπή: Vitorino 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

απολογισµός και πρωτοβουλίες που προβλέπονται από τη
Βελγική Προεδρία·
απαρίθµηση των κατευθυντηρίων γραµµών µιας πολιτικής
ασύλου η οποία θα αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα
στον τοµέα της καταπολέµησης της σωµατεµπορίας·
εξέταση των πτυχών αυτών κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης
των Βρυξελλών για τα µεταναστευτικά ρεύµατα

2ο εξάµηνο 2001

2ο εξάµηνο 2001

Προετοιµασίες ενόψει της συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Γάνδη

Συντάκτης: Συµβούλιο - Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0670/2001
διαδικασία/φάση: δήλωση ΣΥΜΒ/ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : ../...
ηµεροµηνία: .../...

Συµβούλιο: Michel 03/10/01
Επιτροπή: Barnier 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ Κυβερν.
Κ-Μ

έκθεση  σχετικά µε την εξέλιξη της οικονοµικής
κατάστασης και, γενικότερα, σχετικά µε τις διάφορες
δράσεις που προβλέφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της 21ης Σεπτεµβρίου·
σχέδιο κοινοτικού κανονισµού που θα καθιστά δυνατό το
πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων των ατόµων ή
οργανισµών που ενδέχεται να σχετίζονται µε την
τροµοκρατία

Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της
Γάνδης

Πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στο
Αφγανιστάν

Συντάκτης: Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση :.../...
ηµεροµηνία: .../...

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Patten + Nielson 02/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

ενδιάµεσος απολογισµός της αποστολής της Τρόικας στο
Πακιστάν, στο Ιράν, στην Σαουδική Αραβία, στην Αίγυπτο
και στη Συρία·
παρουσίαση της πρότασης σχετικά µε την καταπολέµηση
της διεθνούς τροµοκρατίας

η γνωµοδότηση του
ΕΚ εγκρίθηκε στις
4/10/01· εξέταση στο
Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στις
8/10/01
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Λευκή Βίβλος σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Συντάκτης: Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: δήλωση ΕΠΙΤΡ

Απόφαση :.../...
ηµεροµηνία: .../...

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Prodi 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

αποσαφήνιση των πέντε αξόνων της Λευκής Βίβλου·
καθορισµός του τρόπου λειτουργίας του θεσµικού τριγώνου·
επανεξέταση της επιτροπολογίας·
βελτίωση των µεθόδων διαβούλευσης·
καθορισµός των κανονιστικών αρµοδιοτήτων των
Οργανισµών·

τρέχουσα διαδικασία

Λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ: Χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες µετά το 2002

Συντάκτης: επιτροπή ΠΡΟΫ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2095
έγγρ. συνόδου: A5-0303/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 02/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Wallström 01/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

πλήρης ένταξη στον προϋπολογισµό των ετησίων τόκων του
Ταµείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ως
εσόδων που διατίθενται εκ των προτέρων,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών εξόδων που
συνδέονται µε την έρευνα στον τοµέα του άνθρακα και του
χάλυβα·
δικαίωµα συναπόφασης µε το Συµβούλιο επί
χρηµατοοικονοµικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά
τη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ·
αποσαφήνιση του ρόλου της οµάδος εµπειρογνωµόνων για
τον άνθρακα και το χάλυβα όσον αφορά την οικονοµική
διαχείριση του ταµείου κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι
αρχές της επιτροπολογίας·
χρηµατοοικονοµική εκτίµηση των δραστηριοτήτων «µετά
την ΕΚΑΧ» που θα ενσωµατωθούν σταδιακά στον γενικό
προϋπολογισµό·
πρόβλεψη ρήτρας διεύρυνσης που θα καταστήσει δυνατή
την επανεξέταση της κατανοµής των πιστώσεων που
διατίθενται για την έρευνα στον τοµέα του άνθρακα και του
χάλυβα·
συνεισφορά των νέων κρατών που προσχωρούν στην
Ένωση στα περιουσιακά στοιχεία του ταµείου έρευνας για
τον άνθρακα και το χάλυβα·

δηµοσιονοµική
διαδικασία 2003
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Προς µία θέσπιση κοινής διαδικασίας παροχής
ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος σε όλη την
Ένωση για τα άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο

Συντάκτης: επιτροπή ΕΛΕΥ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2048
έγγρ. συνόδου: A5-0304/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: Duquesne 02/10/01
Επιτροπή: Vitorino 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

θέσπιση κατευθυντηρίων γραµµών που βασίζονται στις
ακόλουθες έννοιες, κριτήρια και αρχές:
βέβαια χώρα προέλευσης και βέβαια τρίτη χώρα·
ενιαία διαδικασία σχετικά µε την εξέταση των αιτήσεων
ασύλου και άλλων επικουρικών µορφών προστασίας·
οµοιόµορφο καθεστώς για τους πρόσφυγες·
καθήκον επιµερισµού της ευθύνης µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά την τήρηση των

διεθνών υποχρεώσεών τους·
εις βάθος µελέτη των αιτίων των διώξεων κατά των
προσφύγων·
νοµοθετική πρόταση στον τοµέα του ασύλου·
προγράµµατα επανένταξης στις χώρες προέλευσης των
ατόµων που ζητούν άσυλο·
σχέδια σχετικά µε την εκπαίδευση στα στρατόπεδα
προσφύγων που βρίσκονται σε ζώνες συγκρούσεων·

το συντοµότερο
δυνατό·



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ88

∆ελτίο 12.11.2001 - EL - PE 305.001

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Κοινοτική  πολιτική στον τοµέα της
µετανάστευσης

Συντάκτης: επιτροπή ΕΛΕΥ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2047
έγγρ. συνόδου: A5-0305/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: Duquesne 02/10/01
Επιτροπή: Vitorino 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
Εθν. κοινοβ. Κ-Μ

θέσπιση των ρυθµίσεων-πλαίσιο σχετικά µε:
τους όρους εισόδου και παραµονής των διακινούµενων
εργαζόµενων·
συνεκτική και ευέλικτη προσέγγιση σε θέµατα χορήγησης
θεωρήσεων διαβατηρίου·
κλιµακωτό σύστηµα χορήγησης αδειών παραµονής στους
διακινούµενους εργαζόµενους·
την κινητικότητα εντός της ΕΕ των υπηκόων τρίτων χωρών
που διαθέτουν άδεια παραµονής για ένα κράτος µέλος·
τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση·
πρόταση σχετικά µε συνδυασµένη άδεια εργασίας και
παραµονής των µεταναστών η οποία θα εξασφαλίζει σ�
αυτούς την ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Ένωσης·
την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού  δικτύου
µεταναστευτικών ρευµάτων για την προώθηση της
κοινωνικής, στατιστικής, οικονοµικής, γεωγραφικής,
νοµικής και πολιτικής έρευνας·
την πρωτοβουλία για την στήριξη των προσπαθειών που
καταβάλλουν οι χώρες προέλευσης προκειµένου να
ενθαρρυνθεί η επιστροφή ειδικευµένων µεταναστών που
εργάζονται στην Ένωση·
την έκθεση σχετικά µε τις προβλέψιµες επιπτώσεις της
προσεχούς διεύρυνσης επί των µεταναστευτικών ρευµάτων
προς τη µελλοντική διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
∆εύτερη ετήσια έκθεση του Συµβουλίου δυνάµει
της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του Κώδικα
Συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
εξαγωγές όπλων

Συντάκτης: επιτροπή ΕΞΩΤ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2050
έγγρ. συνόδου: A5-0309/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Patten 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ και Εθν. κοινοβ. Κ-Μ και των
τρίτων χωρών που αποφάσισαν να
ευθυγραµµισθούν στις αρχές του
κώδικα συµπεριφοράς της ΕΕ

προτάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της 3ης ετήσιας
έκθεσης (2001)·
εκπόνηση ενός διεθνούς κώδικα συµπεριφοράς στον τοµέα
του εµπορίου όπλων·
πρόταση κοινοτικού µηχανισµού που θα καθιστά δυνατό τον
έλεγχο των εξαγωγών όπλων·

εντός του 2002·

GALILEO

Συντάκτης: επιτροπή ΠΕΡΦ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2059
έγγρ. συνόδου: A5-0288/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: De Palacio 2/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοινοβ. Κ-Μ, Ευρωπαϊκός
Οργανισµός ∆ιαστήµατος

πρόταση ενόψει της θέσπισης ενός µηχανισµού διαχείρισης
του Galileo·
πρόταση σχετικά µε τη δηµιουργία ενός γενικού µηχανισµού
χρηµατοδότησης του Galileo·
εις βάθος ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσε
να συµβάλει το πρόγραµµα Galileo στην προαγωγή της
ευρωπαϊκής έρευνας κατά τον καθορισµό του µελλοντικού
6ου προγράµµατος-πλαίσιο για την έρευνα·

χωρίς προθεσµία·

15 Νοε 2001·

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001·

Καινοτοµία σε µία οικονοµία της γνώσης

Συντάκτης: επιτροπή ΒΕΕΕ
Στοιχεία φακέλου: 2000/2336
έγγρ. συνόδου: A5-0234/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Liikanen 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ

θέσπιση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά την καινοτοµία και
την πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης·
στρατηγικό πρόγραµµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον
τοµέα της καινοτοµίας στο πλαίσιο του 6ου προγράµµατος-
πλαίσιο για την έρευνα·
εγκαθίδρυση ενός δικτύου που θα αποσκοπεί στην
ενσωµάτωση των τοµέων της έρευνας, της τεχνολογίας και
της καινοτοµίας·

νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών

Συντάκτης: επιτροπή ΝΟΜΙ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2052
έγγρ. συνόδου: A5-0310/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Bolkestein 03/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ

µελέτη του κόστους των δυσλειτουργιών της εσωτερικής
αγοράς υπηρεσιών και του διαφυγόντος κέρδους·
ενηµέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά µε το νοµοθετικό
εργαλείο � οδηγία ή κανονισµός � που έχει ως στόχο τη
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·
συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά
µε τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών στις
υποψήφιες χώρες·

χρονοδιάγραµµα των
διαπραγµατεύσεων·

Πρόβληµα της ανάλωσης δικαιωµάτων επί
σηµάτων

Συντάκτης: επιτροπή ΝΟΜΙ
Στοιχεία φακέλου: 2000/2187
έγγρ. συνόδου: A5-0311/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Bolkestein 02/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,  κυβερν.
Κ-Μ

έκθεση η οποία, µεταξύ άλλων, εξετάζει τις ακόλουθες
πτυχές:
τις συνέπειες µιας ενδεχόµενης υιοθέτησης της αρχής της
διεθνούς ανάλωσης επί των ευρωπαίων κατασκευαστών,
των καταναλωτών καθώς και επί των θέσεων απασχόλησης·
τις ενδεχόµενες καταχρήσεις του δικαιώµατος επί του
σήµατος οι οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή·
τη δυνατότητα σύναψης διεθνούς συµφωνίας επί των
εναρµονισµένων κανόνων που αφορούν την ανάλωση του
σήµατος στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή του ΠΟΠΙ·
την ανάγκη αποσαφήνισης της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ·

31 ∆εκ 2002·

Εφαρµογή της οδηγίας 89/522/ΕΟΚ "τηλεόραση
χωρίς σύνορα"

Συντάκτης: επιτροπή ΠΟΛΙ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2086
έγγρ. συνόδου: A5-0286/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Reding 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ

τροποποίηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»,
συνοδευόµενη από λεπτοµερή µελέτη των αποτελεσµάτων
που συνδέονται µε τις διατάξεις του άρθρου 3α), παράλληλα
µε την αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό
εµπόριο·
ανάλυση σχετικά µε την προσαρµογή των νοµοθεσιών των
υποψηφίων προς προσχώρηση χωρών όσον αφορά τη
ρύθµιση για τηλεόραση χωρίς σύνορα·

χρονοδιάγραµµα των
διαπραγµατεύσεων
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Ενίσχυση του συντονισµού της οικονοµικής
πολιτικής στη ζώνη του ευρώ

Συντάκτης: επιτροπή ΟΙΚΟ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2083
έγγρ. συνόδου: A5-0307/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Solbes Mira 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
προεδρία του Eurogroupe, ΕΚΤ,
Κυβερν. Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ,
Κυβερν. υποψηφίων χωρών, Εθν.
κοινοβ. υποψηφίων χωρών

εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
κρατών µελών της ζώνης ευρώ σχετικά µε τις φορολογικές
τους πολιτικές, και ειδικότερα σχετικά µε τις προοπτικές
των φορολογικών εσόδων, τα σχέδια µεταρρυθµίσεων και
τις δηµοσιονοµικές τους συνέπειες·
δηµοσίευση τακτικής έκθεσης σχετικά µε την οικονοµία στη
ζώνη του ευρώ·
βελτίωση της δηµοσιότητας των εργασιών του Eurogroupe
και οργάνωση του διαλόγου µε την Επιτροπή ΟΙΚΟ·
ενίσχυση του µακροοικονοµικού διαλόγου, µε συµµετοχή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
συνάντηση µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων στο επίπεδο
των αρµοδίων επιτροπών τους, της Επιτροπής, της
Προεδρίας του Συµβουλίου, του Eurogroupe και της ΕΚΤ
στο πλαίσιο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

τριµηνιαία

εξαµηνιαία

ετήσια

Συµβολή των δηµοσίων οικονοµικών στην
ανάπτυξη και την απασχόληση : βελτίωση της
ποιότητας και της διατηρησιµότητας

Συντάκτης: επιτροπή ΟΙΚΟ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2082
έγγρ. συνόδου: A5-0306/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Solbes Mira 03/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

"κώδικας συµπεριφοράς" που θα καθοδηγεί τις
εθνικές κυβερνήσεις κατά την επεξεργασία των

φορολογικών εκπτώσεων·
διεύρυνση των υφισταµένων απαιτήσεων του συµφώνου
σταθερότητας και ανάπτυξης  µέσω του καθορισµού νέων
στόχων για κάθε χώρα·

2005
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
30ή έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική
ανταγωνισµού (2000)

συντάκτης: επιτροπή ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2001/2130
έγγρ. συνόδου: A5-0299/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Monti 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, αρχές
αρµόδιες για τον ανταγωνισµό των
Κ-Μ

εξέταση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που
απορρέουν από την φορολογική πολιτική και που
αντιβαίνουν  στις αρχές της εσωτερικής αγοράς  ή στο
κοινοτικό πνεύµα·
θέσπιση διεθνών κανόνων ανταγωνισµού στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)·
διατήρηση και επέκταση της νοµικής ασφάλειας κατά την
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στους κοινωφελείς
οργανισµούς·
µελέτη των δραστηριοτήτων απόκτησης επιχειρήσεων στον
τοµέα της ηλεκτρονικής ενέργειας καθώς και καθορισµός
του τιµολογίου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της
κοινοτικής ρύθµισης σχετικά µε τις παράνοµες κρατικές
ενισχύσεις·
εφαρµογή της διαδικασίας συναπόφασης όσον αφορά την
έγκριση της νοµοθεσίας για την πολιτική ανταγωνισµού·
δηµοσίευση πίνακα αντικειµενικών δεικτών όσον αφορά τις
ιδιωτικοποιήσεις στα κράτη µέλη·
πρόταση όσον αφορά το µέλλον της διανοµής των
αυτοκινήτων·
συνεκτίµηση ποιοτικών κριτηρίων κατά τον έλεγχο των
χορηγηθεισών ενισχύσεων καθώς και λεπτοµερή στοιχεία·
δηµοσίευση µελέτης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά τη θέσπιση του scoreboard·
εκπόνηση κοινών κοινοτικών κανόνων για την επιστροφή
των κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί παρανόµως·

προσεχής ∆∆

ετήσια
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Ηλεκτρονικό εµπόριο και

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Συντάκτης: επιτροπή ΟΙΚΟ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2119
έγγρ. συνόδου: A5-0301/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Bolkestein 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

ενηµέρωση της νοµοθεσίας που είναι προγενέστερη της
οδηγίας 2000 για το ηλεκτρονικό εµπόριο και της οδηγίας
για την καταναλωτική πίστη·
σαφές χρονοδιάγραµµα για ανάληψη δράσης σχετικά µε
παρεκκλίσεις στις περιπτώσεις που τούτο απαιτείται και
υπαγωγή τόσο της ασφάλισης όσο και της διαφήµισης του
ΟΣΕΚΑ στο πεδίο εφαρµογής της αρχής περί χώρας
καταγωγής της οδηγίας σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο·
προτάσεις που στοχεύουν στη δηµιουργία ενός

ενιαίου χώρου καρτών πληρωµών·
εξέταση του ζητήµατος των "υποχρεωτικών κανόνων" στο
πλαίσιο της αναθεώρησης της Συνθήκης της Ρώµης·
ευρωπαϊκός κώδικας συµπεριφοράς σχετικά µε τη χρήση
σαφούς γλώσσας στις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης·

συντοµότερες
προθεσµίες

Εκ των προτέρων πληροφόρηση που πρέπει να
παρέχεται στους καταναλωτές από τους δανειστές
που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια

Συντάκτης: επιτροπή ΟΙΚΟ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2121
έγγρ. συνόδου: A5-0290/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Bolkestein 03/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοινοβ. Κ-Μ

έκθεση σχετικά µε τα συµπεράσµατα που συνάγονται από
τις διαπραγµατεύσεις για τον κώδικα συµπεριφοράς·
ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των µελλοντικών
διαπραγµατεύσεων που αφορούν προαιρετικές συµφωνίες,
και την εφαρµογή σύστασης από τα Κ-M·
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του κώδικα
συµπεριφοράς·

περιοδική

το συντοµότερο
δυνατόν
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Tαχεία δράση µε στόχο µείζονες µεταδοτικές
νόσους στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας

Συντάκτης: επιτροπή ΑΝΑΠ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2006
έγγρ. συνόδου: A5-0263/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε
τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, ΠΟΕ,
ΠΟΥ, ONUSIDA, Συνέλευση ΑΚΕ-
ΕΕ, Αφρικανική Ένωση, Ευρωπαϊκή
οµοσπονδία των συλλόγων της
φαρµακοβιοµηχανίας,
ενδιαφερόµενοι ΜΚΟ (OXFAM,
Γιατροί χωρίς σύνορα)

µηχανισµός που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό
συντονισµό µεταξύ των γενικών διευθύνσεων που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα δράσης και αύξηση των
σχετικών πιστώσεων·
δηµιουργία µιας κοινής επιχείρησης (οργανισµός έρευνας),
σύµφωνα µε το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ, σε στενή
συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες µε στόχο την
οργάνωση και την εποπτεία ενός ταχυτέρου συστήµατος
διανοµής νέων εµβολίων και θεραπειών και τον κλινικό
πειραµατισµό προς όφελος των πληθυσµών που έχουν
πληγεί περισσότερο·
δηµιουργία ενός παγκόσµιου ταµείου µε στόχο τις
µεταδοτικές ασθένειες·
πρόταση σχετικά µε την εντολή που πρέπει να δοθεί στην
Επιτροπή προκειµένου να εξετάσει και να προτείνει τρόπους
αναθεώρησης των άρθρων της συµφωνίας για τα TRIPS
ώστε να περιορισθεί η προστασία των δικαιωµάτων που
χορηγούνται για µία περίοδο 20 ετών και να
αποσαφηνισθούν οι όροι µε τους οποίους θα εφαρµόζεται η
πρακτική της «ανανέωσης» σε κατοχυρωµένο φάρµακο του
οποίου επίκειται η λήξη·
µηχανισµός τεχνικής και νοµικής συνδροµής, στο πλαίσιο
του ΠΟΕ, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της
συµφωνίας για τα ΤRIPS·
δηµιουργία οµάδας εργασίας για την πρόσβαση στα
φάρµακα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, µε τη συµµετοχή του ΠOY
και της ONUSIDA·
διάθεση σηµαντικών πιστώσεων στο 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο
για την έρευνα για τις ασθένειες των καθηµαγµένων
πληθυσµών·
πρόταση σχετικά µε τις ασθένειες που έχουν αγνοηθεί από
τη βιοµηχανία (όπως η τρυπανοσωµίαση, η φιλαρίαση, η
σχιστοστοµίαση και η εµπόλα)·
ενισχυµένη και αξιόπιστη χρηµατοδότηση της Ε&Α όσον
αφορά τις "ξεχασµένες" ασθένειες µέσω µιας δηµόσιας
δέσµευσης µε τη µορφή διεθνούς συνθήκης·

τρέχουσα νοµοθετική
διαδικασία

τρέχουσα νοµοθετική
διαδικασία
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών µε
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Συντάκτης: επιτροπή ΑΝΑΠ
Στοιχεία φακέλου: 2001/2033
έγγρ. συνόδου: A5-0276/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, Επιτροπή των
Περιφερειών, ΟΚΕ, Κυβερν. Κ-Μ,
συνελεύσεις που εκλέγονται από τους
διάφορους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης των ΥΧΕ

συστηµατική υποδοχή τεσσάρων βουλευτών των ΥΧΕ ως
παρατηρητών στις ανά διετία συνόδους ολοµελείας της
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ·
δηµιουργία ενός ειδικού ταµείου ανάπτυξης για τις ΥΧΕ,
διαφορετικού από το ΕΤΑ·

έως το 2007

Πρόσφατη καταστροφή στο εργοστάσιο χηµικών
AZF στην Τουλούζη και µεταρρύθµιση της
πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας της
Ένωσης

Συντάκτης: Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0611/2001
διαδικασία/φάση: δήλωση ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Wallström 1/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ και
υποψηφίων χωρών, οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης της
Τουλούζης

επαναφορά του κονδυλίου του προϋπολογισµού για
τις έκτακτες ανάγκες·

νοµοθετικές προτάσεις που αναπτύσσουν την έννοια της
"αποµάκρυνσης του κινδύνου"·
ενίσχυση του συντονισµού των µέσων της ευρωπαϊκής
πολιτικής προστασίας·
καθορισµός, σε περίπτωση ατυχήµατος, της νοµικής
ευθύνης των βιοµηχάνων και των αρχών που είναι αρµόδιοι
για τη χωροταξία και τη χρήση γης·
δηµοσίευση καταλόγου των χώρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που προκαλούν ανησυχίες·
κατευθυντήριες γραµµές για την αναθεώρηση της οδηγίας
Seveso II

δηµοσιονοµική
διαδικασία 2002·

συντοµότερες
προθεσµίες·

3 µήνες (∆εκ 2001)·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Αποτελέσµατα της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του
ΟΗΕ κατά του Ρατσισµού

Συντάκτης: Συµβούλιο - Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0605/2001
διαδικασία/φάση: δήλωση ΣΥΜΒ/ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 03/10/01

Συµβούλιο: Michel 02/10/01
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου
02/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ

εις βάθος µελέτη του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορεί να ασκεί, στο διεθνές επίπεδο, την εν δυνάµει
επιρροή της όσον αφορά τα δικαιώµατα του ανθρώπου·
εξέταση των όρων µε τους οποίους οι κοινοτικές πιστώσεις
χορηγήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
∆ιάσκεψης·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου �
Βρυξέλλες, 21 Σεπτεµβρίου 2001

Συντάκτης: Συµβούλιο - Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0666/2001
διαδικασία/φάση: δήλωση ΣΥΜΒ/ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: Michel 03/10/01
Επιτροπή: Barnier 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
Κυβέρνηση και Κογκρέσο των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής

ιδιαίτερη προτεραιότητα στη συνεργασία µε την UNHCR
όσον αφορά το πρόβληµα των Αφγανών προσφύγων·
ανάγκη να επιταχυνθεί η σύγκληση του Ευρωµεσογειακού
Κοινοβουλευτικού Φόρουµ στο πλαίσιο της διαδικασίας της
Βαρκελώνης·
απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης και τον κοινό ορισµό της τροµοκρατίας·
συνεργασία µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών µε
βάση το ψήφισµα 1368 (2001)·
απόφαση-πλαίσιο -σχετικά µε τις κοινές οµάδες έρευνας·
επικύρωση του οργανισµού του ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαστηρίου σε συνάρτηση µε το σύστηµα των Ηνωµένων
Εθνών·
δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την
αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών στους τοµείς της
καταπολέµησης της τροµοκρατίας, της βοήθειας προς τους
πρόσφυγες και της καταπολέµησης της φτώχειας·
δυνατότητα ένταξης της δικαστικής και αστυνοµικής
συνεργασίας � ή, τουλάχιστον, της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
τροµοκρατίας � στον πρώτο πυλώνα, µε τα µέσα που
προβλέπονται στο άρθρο 42 της Συνθήκης ΕΕ·
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις
επιπτώσεις των τροµοκρατικών επιθέσεων στην παγκόσµια
οικονοµική κατάσταση· αναθέτει στην αρµόδια επιτροπή
του να δώσει τη δέουσα συνέχεια στην έκθεση αυτή·
κοινή δράση για τη θέσπιση κατάλληλου ελέγχου των
διεθνών χρηµαταγορών και για την απαγόρευση των
εξωχωρίων τραπεζών και την κατάργηση των φορολογικών
παραδείσων·

χωρίς προθεσµία

έκτακτη σύνοδος στις
8 Νοε 01, BXL
απόφαση της
∆ιάσκεψης των
Προέδρων στις 4 Οκτ
01
χωρίς προθεσµία

το συντοµότερο
δυνατό

δηµοσιονοµική
διαδικασία 2002

προσεχής ∆∆·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Άτυπη συνεδρίαση του Ecofin (Λιέγη, 22 και
23 Σεπτεµβρίου 2001) σχετικά µε το σύµφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης

Συντάκτης: Συµβούλιο - Επιτροπή
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0602/2001
∆ιαδικασία/φάση: δήλωση µε συζήτηση

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Επιτροπή: Solbes Mira 03/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,  ΕΚΤ,
Κυβερν. Κ-Μ, Εθν. κοινοβ. Κ-Μ

κοινός ορισµός της «υποκείµενης δηµοσιονοµικής
ισορροπίας», στο πλαίσιο της κατάρτισης προγραµµάτων
σταθερότητας·
δηµιουργία ειδικής οµάδας εργασίας, αποτελούµενης από
εµπειρογνώµονες προερχόµενους από το σύνολο των
κρατών µελών και των υποψηφίων προς προσχώρηση
χωρών, η οποία θα επιφορτισθεί µε την σύνταξη καταλόγου
που θα περιλαµβάνει τα µέτρα τα οποία θα πρέπει ληφθούν
κατεπειγόντως στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
προκειµένου η διεθνής τροµοκρατία στην ήπειρό µας να
αποστερηθεί αποτελεσµατικά οικονοµικών πόρων·

Υποστήριξη για µία συµφωνία-πλαίσιο στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ)

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0617/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
Πρόεδρος, Κυβέρνηση και Εθν.
κοινοβ. της Μακεδονίας, γενικοί
γραµµατείς του ΝΑΤΟ και του
ΟΑΣΕ

προτάσεις σχετικά µε την εντολή του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ανασυγκρότηση·

κατά τη διάρκεια της
εντολής του
Οργανισµού
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Ηνωµένα Έθνη: Παγκόσµια ηµέρα άρνησης

της ανέχειας

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0616/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,  Εθν.
κοινοβ. Κ-Μ, ΓΓ-ΟΗΕ, Κοινωνική
πλατφόρµα των ΜΚΟ, Ευρωπαϊκή
πλατφόρµα κατά της φτώχειας
EAPN, Γραµµατεία του ∆ΟΕ, της
UNLDC, των ΑΚΕ, της Unicef, της
Cnuced και του PAM

πανηγυρική καθιέρωση µιας ευρωπαϊκής ηµέρας άρνησης
της ανέχειας (17 Οκτωβρίου)·
συγκεκριµένες προτάσεις, πριν από την παγκόσµια
διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης·
δηµόσια αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα
της καταπολέµησης της µεγάλης φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού·
έκθεση σχετικά µε το οικονοµικό, κοινωνικό και ανθρώπινο
κόστος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και τους οργανισµούς καταπολέµησης της
φτώχειας·
τοποθέτηση στο προαύλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις Βρυξέλλες, πλάκας προς τιµή των θυµάτων της
ανέχειας, κατά το πρότυπο των πλακών που έχουν
τοποθετηθεί στα προαύλια του Τροκαντερό στο Παρίσι, του
Συµβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, του Reichstag
στο Βερολίνο, της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του
Λατερανού στη Ρώµη και του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη·

Μάρτιο 2002

κάθε 17 Οκτωβρίου

; 17 Οκτωβρίου

Παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Βιετνάµ

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου:  B5-0620/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,  Εθν.
κοινοβ. και Κυβερν. του Βιετνάµ

έκθεση παρακολούθησης σχετικά µε τον πλήρη σεβασµό
των δικαιωµάτων του ανθρώπου·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Υγειονοµική κατάσταση στη ∆ηµοκρατία του
Ουζµπεκιστάν

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0621/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
του Ουζµπεκιστάν

χορήγηση κατάλληλης βοήθειας στον πληθυσµό του
Ουζµπεκιστάν, και ειδικότερα πόσιµου νερού και τροφίµων·
έγκριση πλέον δεσµευτικών µέτρων για τις πετρελαϊκές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της
Θάλασσας της Αράλης, προκειµένου να αποφευχθούν στο
µέλλον ακόµη πιο δραµατικές οικολογικές συνέπειες·

Νότιος Καύκασος

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου:  B5-0618/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν και
της Γεωργίας

Οργάνωση διάσκεψης στην οποία θα συµµετάσχουν τα τρία
κράτη του Νοτίου Καυκάσου και η Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειµένου να καθορισθεί µία στρατηγική περιφερειακής
συνεργασίας·
δηµιουργία ενός θεσµικού µηχανισµού συνεργασίας στο
Νότιο Καύκασο στο πλαίσιο του οποίου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα προσφέρει συµβουλευτικές και τεχνικές
υπηρεσίες·
οργάνωση διάσκεψης σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη
και τις επενδύσεις στο Νότιο Καύκασο από τράπεζες και
εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
συγκρότηση αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Αρµενία
και στο Αζερµπαϊτζάν·
έκθεση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο
παρόν ψήφισµα·
γενική έκθεση σχετικά µε την κατάσταση, τη συνεργασία
και τις πρωτοβουλίες της περιοχής και θέσπιση µιας κοινής
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Νοτίου
Καυκάσου·

συντοµότερες
προθεσµίες
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Πολιτική κατάσταση στη Βιρµανία

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0622/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση-δικαιώµατα του
ανθρώπου

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,  Κ-Μ
του ΑSEAN, NLD, Aung San Suu
Kyi, SPDC

σαφής κοινή δήλωση µε την οποία θα ενηµερώνεται η
διεθνής κοινότητα και ο λαός της Βιρµανίας σχετικά µε την
πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί στις διαπραγµατεύσεις ή
σχετικά µε την πορεία αυτών·
µελέτη του τρόπου µε τον οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια θα
µπορεί να µεταφέρεται στις πλέον ενδεείς περιοχές µε τη
µικρότερη δυνατή πολιτική ανάµειξη των στρατιωτικών·

Ανατολικό Τιµόρ

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0625/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση επικαίρων θεµάτων

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοινοβ. Κ-Μ, Εκλεγείσα συντακτική
συνέλευση και µελλοντική
κυβέρνηση του Ανατολικού Τιµόρ,
Συµβούλιο Ασφαλείας, ΓΓ και
Ύπατος Αρµοστής των Ηνωµένων
Εθνών για τα δικαιώµατα του
ανθρώπου, κάτοχοι του βραβείου
Νόµπελ ειρήνης, κ.κ. Ximenes Belo
και Ramos Horta, αρχηγός της
αντίστασης του Τιµόρ, κ. Xanana
Gusmão

µετάβαση αποστολής παρακολούθησης, που θα
συµπεριλαµβάνει ευρωπαίους παρατηρητές, και από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις προεδρικές εκλογές του
2002·
εκπόνηση κατευθυντηρίου σχεδίου σχετικά µε τη βοήθεια
για την ανάπτυξη της χώρας, ούτως ώστε η βοήθεια να
φθάνει στον προορισµό της και να χρησιµοποιείται προς
όφελος του πληθυσµού·

2002
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Κολοµβία

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0632/2001

∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση επικαίρων θεµάτων

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ,
Κυβερν. της Κολοµβίας, Ύπατος
Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για
τα δικαιώµατα του ανθρώπου

εξαµηνιαία έκθεση σχετικά µε την πορεία της ειρηνευτικής
διαδικασίας και την κατάσταση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στην Κολοµβία·

το συντοµότερο
δυνατό

Ευρεσιτεχνιακή προστασία των γονιδίων του
ανθρώπου

Συντάκτης: Πολιτ. Οµάδες
Στοιχεία φακέλου: .../...
Εγγρ. συνόδου: B5-0633/2001
∆ιαδικασία/φάση: συζήτηση επικαίρων θεµάτων

Απόφαση : Εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 04/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 04/10/01
αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Ευρωπαϊκός Οργανισµός
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας

επανεξέταση του ζητήµατος της ευρεσιτεχνιακής
προστασίας των γονιδίων·
έγκριση των µέτρων που απαιτούνται προκειµένου να
διασφαλισθεί ότι ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας διατίθεται
ελεύθερα για την έρευνα σε ολόκληρο τον κόσµο·

οοΟΟοο



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 41
Type: http:

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Fran7ois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Fran7ois.Bence@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:rafaelle.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:rafaelle.delfiore@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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