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KΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι  η Πρόεδρος, κυρία Mary BANOTTI, διένειµε προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 43/2000: Απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των επισήµων
                         συνεδριάσεων του Οργάνου·

Αριθ.01/2001: Αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των κυλικείων και εστιατορίων από την
                         01/01/2001·

Αριθ.07/2001: Ενίσχυση των µέτρων ασφαλείας στο Στρασβούργο.

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

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

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

_____________________
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EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

Ο κ. Ιωάννης ΘΕΩΝΑΣ  (ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ - EL)

υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  µε ισχύ
από 25 Ιανουαρίου 2001.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση σχετικώς κατά τη συνεδρίαση Ολοµελείας της  18ης Ιανουαρίου
2001.

_______________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της  31ης Ιανουαρίου 2001,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του
διορισµού του:

κ. Freddy THIELEMANS (ΕΣΚ/BE)

ως ∆ηµάρχου Βρυξελλών. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από 17 Ιανουαρίου 2001.

_______________
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ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του της 31ης Ιανουαρίου 2001,
πληροφορήθηκε την επανένταξη του κ. Jean-Marie LE PEN, σύµφωνα µε τη διαταγή του
Προέδρου του Πρωτοδικείου της 26ης Ιανουαρίου 2001.

Συνεπώς, η ανακοίνωση της 17ης Νοεµβρίου 2000 στην ολοµέλεια σχετικά µε τον διορισµό της κ.
Marie-France STIRBOIS ως αντικαταστάτριάς του, καθίσταται ανίσχυρη.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµελείας της 31ης Ιανουαρίου
2001, έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Ιωάννη ΠATAKΗ
ως αντικαταστάτη του κ. Ιωάννη ΘΕΩΝΑ (ΕΕΑ/ΑΡΠΡΒΧ-EL),

µε ισχύ από 30 Ιανουαρίου 2001.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµέλειας της 1ης Φεβρουαρίου
2001, έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Jacques SANTKIN
εις αντικατάσταση του κ. Freddy THIELEMANS (ΕΣΚ/BE),

µε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2001.
_______________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 31ης Ιανουαρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση του ότι:

- ο κ.   Georges BERTHU
- ο κ.   Thierry de LA PERRIERE
- η κ.   Elisabeth MONTFORT
- ο κ.   Dominique SOUCHET
- η κ.   Nicole THOMAS-MAURO
- ο κ.   Alexandre VARAUT

εντάχθηκαν στους µη εγγεγραµµένους βουλευτές.

_______________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0001/01)                                           16 και 17 Iανουαρίου 2001

27 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Maj THEORIN ∆ιάσκεψη κορυφής Ε.Ε.- Κίνας H-0952/00

David BOWE Μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ στη Μέκκα H-0956/00

Paul RÜBIG Επιτήρηση της αγοράς όσον αφορά τη χρήση του
σήµατος ΕΚ (CE)

H-0957/00

Αλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Απεργία πείνας πολιτικών κρατουµένων στην Τουρκία H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT ∆ηµόσιες συνεδριάσεις του Συµβουλίου H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS ∆ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα στη
Λευκορωσία

H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Γυναίκες υπό δίωξη, χωρίς άσυλο ή προστασία H-0974/00

Niall ANDREWS Το Ιράκ και η άρση των κυρώσεων H-0976/00

Glenys KINNOCK Μπούρµα H-0983/00

Richard CORBETT Σύνδεσµος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας
(ΑSΕΑΝ) και Βιρµανία

H-1004/00

Pat GALLAGHER Αλιεία και σουηδική προεδρία H-0985/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Κατάργηση της απέλασης µεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Γυναίκες υπό δίωξη, χωρίς άσυλο ή προστασία H-0975/00

Struan STEVENSON Ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία H-0969/00

Albert MAAT Επιστροφές εξαγωγών στη βιοµηχανία αµύλου H-0977/00

Bart STAES Συντονισµένη αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών
συνεπειών της κρίσης ΣΕΒ

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Εξαγωγή απορριµµάτων µεταλλείων H-0972/00

María SORNOSA
MARTÍNEZ

Ισπανικό εθνικό υδρολογικό σχέδιο: οι πολίτες ζητούν
από την Επιτροπή να επέµβη

H-0973/00

Göran FÄRM Μέτρα της Επιτροπής για ενίσχυση του συντονισµού
στον τοµέα της προστασίας από τις πυρκαγιές στα κράτη
µέλη της Ένωσης

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Καταπολέµηση του φυτού γιούσια H-0001/01

Nuala AHERN Αξιολόγηση της προσωρινής έκθεσης της Επιθεώρησης
Πυρηνικών Εγκαταστάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου
(Nuclear Installations Inspectorate, NII) σχετικά µε τη
βρετανική Εταιρεία Πυρηνικών Καυσίµων (British
Nuclear Fules Limited, BNFL)

H-0955/00

Patricia McKENNA Μετάβαση από τις οδικές στις σηδιροδροµικές
µεταφορές και αλλαγή του κλίµατος

H-0960/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marie ISLER
BÉGUIN

Εφοδιασµός σε ενέργεια και πυρηνική ενέργεια H-0963/00

Francisca
SAUQUILLO PÉREZ
DEL ARCO

ΜΚΟ στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των υπηρεσιών
και της πολιτικής ανάπτυξης

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Οικονοµική βοήθεια προς τους εκπατρισµένους
χριστιανούς των Μολούκων Νήσων

H-0971/00

Concepció FERRER Η κατάσταση των προσφύγων από το Μπουρούντι που
βρίσκονται στην Τανζανία

H-0981/00

Glenys KINNOCK Πρόληψη των συγκρούσεων και διατήρηση της ειρήνης
στον αναπτυσσόµενο κόσµο

H-0984/00

____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 24 11 9 2 2 0 2 DANIELSSON

Επιτροπή 41 16 25 5 0 0 0 VITORINO
FISCHLER
WALLSTRÖM
de PALACIO
NIELSON

Σύνολο 65 27 34 7 2 0 2
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

16/2000 297.679 Gerald COLLINS Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και η Υεµένη 24.10.2000 24.01.2001 29

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

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

31.10.2000 31.01.2001 54

                                                
1 Κατάσταση στις  19.01.2001
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18/2000 297.834 Marie-Théresè HERMANGE,
Marie-Noëlle LIENEMANN,
Elizabeth MONTFORT,
Dana Rosemary SCALLON και
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ

Η προστασία των παιδιών στη Μέση Ανατολή 31.10.2000 31.01.2001 83

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

Ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο αντισηµιτισµός 14.11. 2000 14.02.2001 163

20/2000 299.081 Charles TANNOCK,
Chris DAVIES,
Jean LAMBERT,
Torben LUND και
Theresa VILLIERS

Η προστασία των δελφινιών και των φωκαινιδών 05.12.2000 05.03.2001 50
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21/2000 299.082 Bruno GOLLNISH,
Charles DE GAULLE,
Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG και
Marie-France STIRBOIS

Η έκπτωσητου κ. Jean-Marie le Pen από το
βουλευτικό αξίωµα

05.12.2000 05.03.2001 6

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly
PLOOIJ-VAN GORSEL, Jan
MULDER, Jules MAATEN e
Marieke SANDERS-TEN
HOLTE

Mελέτη που θα αφορά τις ετεροβαρείς
και ακούσιες αρνητικές  επιπτώσεις των οδηγιών
 που αφορούν τα πτηνά, τους οικοτόπους και το
Natura 2000 στις οικονοµικές δραστηριότητες

19.12.000 19.03.2001 10

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Εφαρµογή της οδηγίας για τα πτηνά 19.12.2000 19.03.2000 6
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

189/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την υπογραφή της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή στο Αλγέρι,
στις 12 ∆εκεµβρίου 2000, της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Αποτίει φόρο τιµής στις προσπάθειες που κατέβαλε ο ΟΑΕ, και ιδίως ο αλγερινός Πρόεδρός του
κ. Abdelaziz Bouteflika, και οι ειδικοί απεσταλµένοι του, εξ ονόµατος του οργανισµού αυτού. Οι
προσπάθειες αυτές υποστηρίχθηκαν από τις Ηνωµένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
της οποίας η ενεργός υποστήριξη εκφράστηκε συγκεκριµένα µέσω της δράσης του ειδικού
αντιπροσώπου της Προεδρίας.

Το γεγονός αυτό µπορεί να αποτελέσει ουσιαστική στροφή προς την ειρήνη και την ανάπτυξη στην
περιοχή και παράδειγµα για ολόκληρη την Αφρική.

Η Ένωση υπενθυµίζει τη σηµαντική συνεισφορά των µελών της στη δύναµη των Ηνωµένων Εθνών
(MINUEE) που έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε τη συµφωνία του Αλγερίου της 18ης Ιουνίου 2000,
καθώς και στους παρατηρητές του ΟΑΕ. Οι συνεισφορές αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσµευση,
εκφρασµένη ιδίως στην κοινή θέση της 29ης Ιουνίου 2000, της Ένωσης να υποστηρίξει µε
συντονισµένο τρόπο, τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή του ειρηνευτικού
διακανονισµού.

Η Ένωση δεσµεύεται να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία καθώς και τις
δράσεις βοήθειας προς τους πληθυσµούς που επλήγησαν από τη διένεξη. Ελπίζει ότι θα µπορέσει
να εφαρµοσθεί γρήγορα η ειρηνευτική συµφωνία ώστε οι δύο χώρες να µπορέσουν και πάλι να
αφοσιωθούν πλήρως, µε πνεύµα συµφιλίωσης, στις προσπάθειες ανάπτυξης, περιφερειακής
συνεργασίας και καταπολέµησης της φτώχειας, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη
να υποστηρίξει.

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

________________________
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190/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την προσεχή
επίσκεψη της Τρόικας στη Ρανγκούν
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2000

Κατά την 13η υπουργική σύνοδο EE-ASEAN (Vientiane, 11-12 ∆εκεµβρίου 2000), ο κ. Win Aung,
βιρµανός υπουργός Εξωτερικών, ανήγγειλε στην ολοµέλεια ότι προσκαλείται η ευρωπαϊκή Τρόικα
στη Ρανγκούν τον Ιανουάριο 2001. Κατόπιν αιτήµατος της γαλλικής Προεδρίας, διευκρίνισε ότι θα
παρασχεθούν στην Τρόικα οι ίδιες δυνατότητες όπως και κατά την πρώτη αποστολή της τον Ιούλιο
1999.

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµειώνει αυτή την αναγγελία και επιβεβαιώνει ότι η Ένωση
είναι πρόθυµη να εξακολουθήσει το διάλογό της µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως έπραξε κατά
την πρώτη αποστολή της Τρόικας στη Βιρµανία τον Ιούλιο 1999.

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

_______________

191/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Σρι Λάνκα,
επ΄ ευκαιρία του Φόρουµ ανάπτυξης της Παγκόσµιας Τράπεζας

Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίγνωση των δυσχερών περιστάσεων που αντιµετωπίζει η Σρι Λάνκα·
εκτός από τις συνέπειες της σύγκρουσης µεταξύ εθνοτήτων που µαίνεται από το 1983, ανεπάρκειες
στον τοµέα της διακυβέρνησης ανακόπτουν επίσης την ανάπτυξη της χώρας.

Κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στις 10 Οκτωβρίου 2000, η ΕΕ απέστειλε παρατηρητές
στη Σρι Λάνκα, για να εκφράσει την υποστήριξή της στη δηµοκρατική διαδικασία. Η ΕΕ εκφράζει
τη λύπη της και καταδικάζει τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία
καθώς και τα βίαια επεισόδια κατά την ψηφοφορία, που υπάρχει κίνδυνος να εξασθενίσουν τη
δηµοκρατία. Ζητεί να εντοπισθούν και να δικασθούν οι δράστες αυτών των βιαιοτήτων και
παρατυπιών. Εν τούτοις, η ΕΕ κρίνει ότι οι εκλογές αυτές αντικατοπτρίζουν, κατά τρόπο σχετικά
εύλογο, τις επιθυµίες των πολιτών της Σρι Λάνκα.
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Η ΕΕ υπενθυµίζει στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα την επιθυµία της να τεθούν σε εφαρµογή οι 16
συστάσεις που διατύπωσε η αποστολή των παρατηρητών µετά τη ψηφοφορία, προκειµένου να
διασφαλισθεί µεγαλύτερη διαφάνεια στις µελλοντικές εκλογές, και είναι πρόθυµη να παράσχει τη
συνδροµή της εν προκειµένω.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει επίσης ότι είναι διατεθειµένη να στηρίξει εποικοδοµητικά την κυβέρνηση της
Σρι Λάνκα, στις προσπάθειές της για αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα. Υποστηρίζει την
αποστολή διευκόλυνσης του διαλόγου, που έχει αναλάβει η Νορβηγία από τον Φεβρουάριο 2000.
Εξάλλου, επεσήµανε τη σηµασία της πρώτης συνάντησης µεταξύ του κ. Eric Solheim, και του
επικεφαλής του LTTE,  («Τίγρεις για την απελευθέρωση των Ταµίλ του Εελάµ»),

Velupillai Prabhakaran, την 1η Νοεµβρίου 2000.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κα Kumaratunga για την εξάλειψη του
προβλήµατος των πολλαπλών παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου από στοιχεία του
στρατού, της αστυνοµίας και των παραστρατιωτικών οργανώσεων στα εδάφη που ελέγχει η
κυβέρνηση. Χαιρετίζει την πρόσφατη δηµιουργία Μόνιµης ∆ιυπουργικής Επιτροπής υψηλού
επιπέδου, που επικουρείται από διυπουργική οµάδα εργασίας, αλλά εφιστά την προσοχή της
κυβέρνησης της Σρι Λάνκα στην επείγουσα ανάγκη να δοθούν στην Επιτροπή ανθρωπίνων
δικαιωµάτων το ανθρώπινο δυναµικό και τα υλικά µέσα που απαιτούνται για την καλή λειτουργία
της.

Την ΕΕ συγκλόνισε η δολοφονία νεαρών κρατουµένων Ταµίλ στο στρατόπεδο αποκατάστασης της
Bindunuwewa,  στις 25 Οκτωβρίου 2000, ενώ αυτοί είχαν τεθεί υπό την προστασία των αρχών της
Σρι Λάνκα. Ζητεί από την Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να επιδιώξει µε κάθε µέσο τη σύλληψη και
τιµωρία των ενόχων. Γενικώς, η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να εντοπίζει
συστηµατικά και να οδηγεί στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για παραβιάσεις των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στη χώρα. Επίσης, εκφράζει την ανησυχία της για το σχέδιο επαναφοράς της θανατικής
ποινής.

Όσον αφορά τη διάταξη για την εθνική ασφάλεια, η ΕΕ ανησυχεί για τις καταχρήσεις που θα
µπορούσε να προκαλέσει η ανάθεση αυξηµένων αρµοδιοτήτων στις αστυνοµικές δυνάµεις καθώς
και για τη λογοκρισία που έχει επιβληθεί στα µέσα ενηµέρωσης.

Παράλληλα, η ΕΕ καταδικάζει και πάλι έντονα τις τροµοκρατικές πράξεις και τις παραβιάσεις των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το LTTE (ιδίως τη
στρατολόγηση παιδιών). Η ΕΕ ελπίζει ότι η τελευταία δήλωση του Velupillai Prabhakaran, µε την
οποία ανήγγειλε ότι το κίνηµά του είναι έτοιµο να αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις µε την
κυβέρνηση, είναι ειλικρινής και θα σηµαίνει σύντοµα συµµετοχή σε συνοµιλίες µε αυτήν.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα όσον αφορά τους πληθυσµούς
των βόρειων και βορειοανατολικών περιοχών της χώρας, καθώς και υπέρ των εκτοπισµένων·
εφιστά ωστόσο την προσοχή της στη µεγάλη κρισιµότητα της κατάστασής τους από κοινωνική,
ηθική και υλική άποψη, και την καλεί να πράξει ό,τι είναι δυνατό για να βελτιώσει τη θέση τους,
ιδίως µέσω καλύτερης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια και µεγαλύτερης ελευθερίας
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κινήσεων. Καταδικάζει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού στις ζώνες σύγκρουσης, τόσο από τον
στρατό της Σρι Λάνκα όσο και από το LTTE, και ζητεί από την κυβέρνηση να παράσχει τη
συνεργασία της στην οµάδα άρσης ναρκοπεδίου των Ηνωµένων Εθνών.

Η ΕΕ υποστηρίζει τη διαδικασία που οδήγησε στη διαµόρφωση του προγράµµατος βοήθειας,
αποκατάστασης και συµφιλίωσης, και ζητεί από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να εφαρµόσει το
ταχύτερο τις σχετικές συστάσεις.

Η Σρι Λάνκα διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως οικονοµία ανοικτή σε µεγάλο βαθµό προς
τα έξω, αξιοσηµείωτο επίπεδο µόρφωσης του πληθυσµού και κατάρτισης του εργατικού δυναµικού,
καθώς και αξιόλογο τουριστικό δυναµικό. Εν τούτοις, οι προοπτικές καλών οικονοµικών
επιδόσεων µακροπρόθεσµα απαιτούν, αφενός, την αποφασιστική συνέχιση των αναγκαίων
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και της καλής διακυβέρνησης, καθώς και την καθιέρωση
απλουστευµένων κυβερνητικών διαδικασιών, και αφετέρου, την αποκατάσταση της ειρήνης. Στο
σηµείο αυτό, η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για το σηµαντικό µέρος που αντιπροσωπεύουν στον
κρατικό προϋπολογισµό οι στρατιωτικές δαπάνες, πράγµα που διακυβεύει την ανάπτυξη της χώρας.

Η ΕΕ ενθαρρύνει, τέλος, την κοινωνία των πολιτών της Σρι Λάνκα και τις πολιτικές δυνάµεις να
καταλήξουν σε εθνική συναίνεση για ένα σχέδιο ειρήνευσης που θα προταθεί στο LTTE. Η ΕΕ
καλεί επίσης τα εµπλεκόµενα µέρη να αρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, διαπραγµατεύσεις µε σκοπό
την επίτευξη βιώσιµης ειρήνης, που θα λαµβάνει ουσιωδώς υπόψη τις επιθυµίες της µειονότητας
Ταµίλ και δεν θα θίγει την απαράβατη αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της Σρι
Λάνκα.

Οι συνδεδεµένες προς την ΕΕ χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα
και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.

________________________

192/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε το Μεξικό:
συγκρούσεις στο Τσιάπας

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διάθεση που εκδήλωσε η νέα
µεξικανική κυβέρνηση να εργασθεί για τη δηµιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν να
επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνοµιλίες, µε στόχο την οριστική επίλυση, µε διαπραγµατεύσεις,
του προβλήµατος των συγκρούσεων στο Τσιάπας. Επιπλέον, η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την
πρόθεση της νέας κυβέρνησης της Πολιτείας του Τσιάπας να διευκολύνει την επανάληψη και τη
διεξαγωγή του διαλόγου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ22

∆ελτίο 12.02.2001 - EL - PE 299.525

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης την πρόθεση που εξέφρασε ο στρατός εθνικής
απελευθέρωσης των Ζαπατίστας, να ανταποκριθεί θετικά στην πρωτοβουλία της µεξικανικής
κυβέρνησης, µια στάση που εξυπηρετεί την επιθυµία ειρήνευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευχή, το άνοιγµα της οικονοµίας του Μεξικού να συµβάλει
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Τσιάπας και των κατοίκων του, και δηλώνει ότι είναι
διατεθειµένη να στηρίξει τη διαδικασία αυτή, ιδίως συνεχίζοντας και, ει δυνατόν, εντείνοντας τις
προσπάθειές της στην περιοχή αυτή.

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

____________________

193/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Côte d�Ivoire

Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2000

Παρόλο που σηµειώνει ότι οι βουλευτικές εκλογές στην Côte d�Ivoire διεξήχθησαν σε ήρεµο κλίµα
στις 10 ∆εκεµβρίου εκεί όπου στάθηκε δυνατή η διοργάνωσή τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει
εντούτοις τη λύπη της για το γεγονός ότι η ψηφοφορία δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί σε
ολόκληρη τη χώρα, µε αποτέλεσµα να µην πληρωθούν 29 από τις 225 έδρες. Η ΕΕ λυπάται επίσης
για τις βιαιότητες που συνέβησαν κατά τις παραµονές των εκλογών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί επιζήµιο για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Côte d�Ivoire
το γεγονός ότι ένα µέρος των εκλογέων δεν µπόρεσε να εκφρασθεί. Εκφράζει την ευχή, να λάβουν
οι αρχές όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη δηµιουργία κλίµατος ευνοϊκού για τη συµµετοχή όλων
των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, ιδίως στα βόρεια της χώρας. Ενθαρρύνει κάθε
πρωτοβουλία αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόµµατα της χώρας, προκειµένου η εκλογική
διαδικασία να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τις αρχές της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της
δικαιοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο
άρθρο 96 της Σύµβασης του Κοτονού, για να καθορίσει τους όρους της συνεργασίας της µε την
Côte d�Ivoire.

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

________________________
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194/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις σερβικές βουλευτικές εκλογές της 23ης ∆εκεµβρίου 2000

Βρυξέλλες, 24 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την οµαλή διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών στη Σερβία και τη νίκη των δηµοκρατικών δυνάµεων.

Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει και εδραιώνει τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού που άρχισε στο Βελιγράδι
µε την εκλογή του Προέδρου Κοστούνιτσα.

Θα επιτρέψει να πραγµατοποιηθούν στην Ο∆Γ οι απαραίτητες πολιτικές, οικονοµικές και
κοινωνικές µεταρρυθµίσεις. Θα επιτρέψει επίσης στην Ο∆Γ να επιµείνει τηρώντας τις διεθνείς
υποχρεώσεις της, στη συµφιλίωση µε τους γείτονές της και την προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Προέδρου
Κοστούνιτσα για την αίσια εξακολούθηση της πολιτικής αυτής.

___________________

195/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την απελευθέρωση των κοσοβάρων πολιτικών κρατουµένων,

οι οποίοι κρατούνται στη Σερβία
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις γιουγκοσλαβικές και σερβικές αρχές να βρούν τις ενδεδειγµένες
νοµικές οδούς για την ταχεία απελευθέρωση των κοσοβάρων αλβανών, οι οποίοι κρατούνται στις
φυλακές για πολιτικούς λόγους.

Η Ένωση καλεί επίσης τις αρχές του Βελιγραδίου να εξετάσουν µέτρα αµνηστείας, µέσω των
ενδεδειγµένων νοµικών οδών, για τα πρόσωπα που αρνήθηκαν να φέρουν όπλα κατά τις
συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο.

______________________
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196/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση στη Γουινέα

Βρυξέλλες 22 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης που
προκαλούν οι πρόσφατες συνεχιζόµενες επιθέσεις, κυρίως του RUF (Ενωµένο Επαναστατικό
Μέτωπο) στη δασική Γουινέα, και ειδικότερα στο Guekedou και στο Kissidougou. Εκφράζει τη
λύπη της γιατί οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο πολλών ανθρώπων και τη φυγή
τοπικών πληθυσµών και προσφύγων.

Η διαρκής ανασφάλεια που επικρατεί στη νότια και την ανατολική Γουινέα καθιστά δυσχερή για
τις ανθρωπιστικές οργανώσεις την αποστολή και τη διανοµή βοήθειας την οποία τα εκτοπισµένα
άτοµα και οι πρόσφυγες χρειάζονται επειγόντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως τη Λιβερία, να διευκολύνουν το έργο αυτών των οργανώσεων,
εξασφαλίζοντας την απεριόριστη πρόσβασή τους στις πληττόµενες περιοχές και απέχοντας από
οποιαδήποτε επιθετική πράξη κατά του προσωπικού τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής να χρησιµοποιήσουν, το ταχύτερο
δυνατόν, όλα τα µέσα πρόληψης και τις δοµές συνοµιλίας που προσφέρουν οι περιφερειακοί και
διεθνείς οργανισµοί, και πρωτίστως η Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών
(CEDEAO), η Ένωση του ποταµού Μάνο και τα Ηνωµένα Έθνη, προκειµένου να σταθεροποιηθεί η
κατάσταση της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες διαµεσολάβησης που καταβάλει η CEDEAO
και σηµειώνει µε ενδιαφέρον τις συστάσεις που διατύπωσαν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων
που συνεδρίασαν στο Bamako στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2000. Είναι διατεθειµένη να εξετάσει τις
δυνατότητες παροχής υποστήριξης στις προσπάθειες της CEDEAO µε σκοπό την αποκατάσταση
της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

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

________________________
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197/00

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε το Λάος

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2000

Το Λάος, υπέγραψε στις 7 ∆εκεµβρίου 2000 στην Νέα Υόρκη, στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών,
την διεθνή σύµβαση για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, καθώς και το διεθνές σύµφωνο για τα
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά δικαιώµατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την
ικανοποίησή της για την απόφαση του Λάος να υπογράψει αυτά τα σύµφωνα και το προτρέπει
έντονα να προβεί στην σύντοµη κύρωση και εφαρµογή τους.

Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η
Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες οµοίως συνδεδεµένες,
το Λιχτενστάϊν και η Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.

________________________

198/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Κασµίρ

Βρυξέλλες, 28 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση των ινδικών
αρχών να παρατείνουν για ένα µήνα την κατάπαυση του πυρός στο Κασµίρ.

Επίσης, σηµειώνει µε ικανοποίηση τη δήλωση του Πακιστάν κατά την οποία η χώρα αυτή
προτίθεται να αποσύρει µέρος των στρατευµάτων της που έχουν σταθµεύσει στην γραµµή ελέγχου.

Παρεµβαίνοντας κατόπιν των πρωτοβουλιών που ανέλαβαν οι δύο χώρες στις 19 Νοεµβρίου και τις
2 ∆εκεµβρίου, αυτές οι νέες κινήσεις τείνουν προς µείωση των εντάσεων στο πεδίο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Ινδία και το Πακιστάν να εξακολουθήσουν τις προσπάθειές
τους, µέσα στο πνεύµα της Λαχώρης, προκειµένου να επαναληφθεί ταχέως ο διάλογος και η
αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης των διαφορών τους.

________________________
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199/2000

Κοινή δήλωση της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Σουδάν
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σουδάν άρχισαν το Νοέµβριο του 1999, για ένα έτος, ένα πολιτικό
διάλογο ονοµαζόµενο "ανανεωµένο διάλογο" µε στόχο τη συζήτηση των σηµειουµένων στο
Σουδάν εξελίξεων στους τοµείς του εκδηµοκρατισµού, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
κράτους δικαίου, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς
και των σχέσεων µε τα γειτονικά κράτη.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκαν δεκαπέντε συναντήσεις στις οποίες συµµετείχαν αφ'ενός οι
εκπρόσωποι των κρατών µελών της ΕΕ και της Επιτροπής που διαµένουν ή είναι διαπιστευµένοι
στο Χαρτούµ και αφ'ετέρου οι αρχές του Σουδάν. Οι συζητήσεις έχουν καταγραφεί σε κοινό
έγγραφο εργασίας στο οποίο ενδέχεται να ληφθούν υπόψη οι µεταγενέστερες εξελίξεις.

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σουδάν αξιολογούν σήµερα θετικά αυτό το έτος
διαλόγου το οποίο επέτρεψε να αποκατασταθεί, σε κλίµα εµπιστοσύνης, µια καλύτερη αµοιβαία
κατανόηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σουδάν αποφάσισαν κατά συνέπεια τη συνέχιση του διαλόγου αυτού
για µια νέα περίοδο ενός έτους αρχίζοντας ένα ευρύτερο προβληµατισµό για το µέλλον των
σχέσεων Ευρώπης-Σουδάν µε προοπτική την πλήρη τους εξοµάλυνση και την πλήρη εκ νέου
παροχή της βοήθειας για την ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να µελετήσει τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων που
ανάγονται άµεσα στα θέµατα του διαλόγου (ανθρώπινα δικαιώµατα, εκδηµοκρατισµός και κράτος
δικαίου, κλπ...).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή το ταχύτερο ένα
πρόγραµµα αποκατάστασης ονοµαζόµενο "ανθρωπιστικό συν" ύψους 15 εκατοµµ. ευρώ,
χρηµατοδοτούµενο από κεφάλαια του 6ου ΕΤΑ. Το πρόγραµµα αυτό που δεν εντάσσεται σε µια
απολύτως ανθρωπιστική λογική, θα επιτρέψει στους δικαιούχους πληθυσµούς να µειώσουν την
εξάρτησή τους από την έκτακτη βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σουδάν συµφώνησαν εξάλλου ότι ο διάλογος θα αφορούσε στο εξής
κυρίως θέµατα σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στο νότο της χώρας, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τον εκδηµοκρατισµό, καθώς και τις δηµόσιες ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
µελετά τη δυνατότητα να τεθεί η διεξαγωγή του διαλόγου αυτού στο πλαίσιο της συµφωνίας του
Κοτονού, ιδίως δε του άρθρου 8, χωρίς να αποκλείονται άλλες δυνατότητες διαβουλεύσεων στο
πλαίσιο της ιδίας συµφωνίας.

______________
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01/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε τη Γκάνα

Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις ελεύθερες, αδιάβλητες και διαφανείς κοινοβουλευτικές και
προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Γκάνα στις 7 και στις 28 ∆εκεµβρίου 2000.

Η οµαλή διεξαγωγή των εκλογών έδειξε σαφώς τη δέσµευση του λαού, των αρχών και των
πολιτικών κοµµάτων της Γκάνας στην απόφαση να συνεχίσουν την εδραίωση της δηµοκρατίας στη
χώρα, µε πνεύµα ανεκτικότητας και εθνικής ενότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει όλα τα συµµετέχοντα µέρη για το επίτευγµα αυτό και εκφράζει την
προθυµία της να συµβάλει, σε συνεχιζόµενη συνεργασία µε τις αρχές της Γκάνας, στην οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, προς όφελος όλων των πολιτών της.

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

________________________

02/2001

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

για την απελευθέρωση των Κοσοβάρων πολιτικών κρατουµένων
που κρατούνται στη Σερβία
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τη ∆ήλωση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των Κοσοβάρων πολιτικών κρατουµένων που
κρατούνται στη Σερβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη θέση που λαµβάνουν τα κράτη αυτά και την χαιρετίζει.

________________________
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04/2001

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

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε βαθιά ανησυχία την απόπειρα πραξικοπήµατος που έγινε τη
νύχτα της 7ης προς την 8η Ιανουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα και να αποφύγουν κάθε µορφή
βίας.

Παροτρύνει τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού να προωθήσουν πνεύµα εθνικής συµφιλίωσης και
συνοχής, το οποίο είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της αυξηµένης έντασης που ενδέχεται να
έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα ολόκληρης της υποπεριφέρειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τις αρχές και όλο τον πληθυσµό της Ακτής Ελεφαντοστού να
σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις πολιτικές ελευθερίες και τις δηµοκρατικές αρχές.

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

________________________

05/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την από κοινού
εξακρίβωση, από το Μπουτάν και το Νεπάλ των στοιχείων των προσφύγων

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τα σηµαντικά µέτρα που έλαβαν προσφάτως από κοινού οι
κυβερνήσεις του Μπουτάν και του Νεπάλ µε σκοπό να λυθεί το πρόβληµα των στρατοπέδων
προσφύγων στο ανατολικό Νεπάλ, καθώς και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν οι δύο
κυβερνήσεις προκειµένου να εξευρεθεί µόνιµη λύση, µέσω διµερούς διαλόγου και σε πνεύµα καλής
γειτονίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους µείζονες χορηγούς του διεξαγόµενου στα στρατόπεδα
προγράµµατος της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιδοκιµάζει την προοπτική της διαδικασίας ταχείας εξακρίβωσης που θα οδηγήσει στον
επαναπατρισµό των προσφύγων και εν τέλει στο κλείσιµο των στρατοπέδων. Θα παρακολουθεί εκ
του σύνεγγυς τις εργασίες της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής και της κοινής οµάδας εξακρίβωσης.
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Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και οι χώρες της
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

06/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εµφάνιση ενώπιον του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία της πρώην Προέδρου της

∆ηµοκρατίας των Σερβοβοσνίων κας Biljana Plavsic
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση της πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας των
Σερβοβοσνίων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κας Biljana Plavsic, στην οποία το ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία απήγγειλε κατηγορία, να παρουσιαστεί αυθορµήτως στη
Χάγη για να συνεργαστεί µε το ∆ικαστήριο.

Η Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλα τα άλλα άτοµα κατά των οποίων το ∆ικαστήριο έχει
απαγγείλει κατηγορίες να παρουσιαστούν αυθορµήτως στο ∆ικαστήριο και επαναλαµβάνει την
έκκλησή της προς όλα τα ενεχόµενα κράτη και οντότητες να συµµορφωθούν προς τις υποχρεώσεις
τους για συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο.

________________________

07/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,της Κύπρου, της Μάλτας και της
Τουρκίας, επίσης συνδεδεµένων χωρών, και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της
Νορβηγίας, χωρών της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

για την εµφάνιση ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία
της πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας των Σερβοβοσνίων κας Biljana Plavsic

Bρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εµφάνιση
ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία της πρώην Προέδρου
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της ∆ηµοκρατίας των Σερβοβοσνίων κας Biljana Plavsic, η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες
και στη Στοκχόλµη την Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει τη δέσµευση αυτή.

__________________

08/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την Ατζέ
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την παράταση της ανακωχής στην Ατζέ την οποία
συµφώνησαν η ινδονησιακή κυβέρνηση και το GAM (Κίνηµα για µια ελεύθερη Ατζέ) στη Γενεύη
και η οποία κοινοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου. Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης την πρόθεση και των δύο
πλευρών να συνεχίσουν το διάλογό τους µε τη διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων το
Φεβρουάριο.

Η ΕΕ ετάχθη επανειληµµένως υπέρ µιας ισχυρής Ινδονησίας, ενωµένης, δηµοκρατικής και
ακµαίας. Υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αυτής. Ενθαρρύνει τις
ινδονησιακές αρχές και το GAM να βρουν ειρηνική λύση για τη διένεξη στην Ατζέ, µέσω διαλόγου
και όχι δια της βίας. Έχει χαιρετίσει την έναρξη δικαστικών ενεργειών για να µπορεί να
προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Ατζέ. Η Ένωση καλεί και τις δύο πλευρές να τηρήσουν τους όρους της
ανακωχής και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση επί τόπου.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης.

________________________

09/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις θανατικές
ποινές και τις εκτελέσεις στις οποίες προέβη η Παλαιστινιακή Αρχή

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθειά λύπη για τις εκτελέσεις στη Γάζα και στη Ναµπλούς το
περασµένο Σάββατο που ακολούθησαν τις θανατικές ποινές οι οποίες απαγγέλθηκαν κατά των
Majdi Mahawi και Allan Bani Odeh.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επίσης έκκληση στον Πρόεδρο Αραφάτ να µετατρέψει τις
θανατικές ποινές που απαγγέλθηκαν το Σάββατο κατά των Ali al-Hatib και Husa al-Din Musa στη
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Βηθλεέµ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Αραφάτ να εξετάσει το ενδεχόµενο ως
πρώτο βήµα, αναστολής της εκτέλεσης των θανατικών ποινών και επαναλαµβάνει την άποψή της
ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσµίως θα συνέβαλε στην προώθηση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.

________________________

10/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολοµβία

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001

H Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για την επιδείνωση της ένοπλης
σύγκρουσης στην Κολοµβία, από την οποία υποφέρουν κυρίως οι άµαχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι πεπεισµένη ότι η σύγκρουση µπορεί να επιλυθεί µόνο µε συµφωνία κατόπιν
διαπραγµατεύσεων.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το FARC να επανέλθει αµέσως στις διαπραγµατεύσεις
προκειµένου να επιτευχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα στην ειρηνευτική διαδικασία. Για να
διευκολυνθεί η επανάληψη των ειρηνευτικών συζητήσεων, η Ένωση απευθύνει έκκληση στην
κυβέρνηση της Κολοµβίας να επεκτείνει την αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τις προσπάθειες που ανέλαβε η κολοµβιανή κυβέρνηση για τον
περιορισµό των δραστηριοτήτων των παραστρατιωτικών οµάδων. Υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να
γίνουν περαιτέρω βήµατα προκειµένου να περισταλούν αυτές οι δραστηριότητες και πιέζει την
κολοµβιανή κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα µέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ανακοίνωση προκαταρκτικής συµφωνίας µεταξύ της
κολοµβιανής κυβέρνησης και του ELΝ. Επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς αυτές τις
ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις και ενθαρρύνει και τα δύο µέρη να συνάψουν τελική συµφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόµενες σοβαρές παραβιάσεις και
καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην Κολοµβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις
πλευρές της σύγκρουσης να θέσουν τέρµα στη βία, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να
συµµορφωθούν µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις ένοπλες οµάδες που κρατούν οµήρους να τους
απευλευθερώσουν αµέσως. Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απελευθέρωση εκ
µέρους του ELN των αστυνοµικών και στρατιωτικών που είχε συλλάβει και απευθύνει έκκληση
στο FARC να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να απελευθερώσει ορισµένους αιχµαλώτους
στρατιωτικούς και αστυνοµικούς.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προθυµία της να στηρίξει µια βιώσιµη ειρηνική λύση της
σύγκρουσης στην Κολοµβία.

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

________________

11/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τις δικαστικές
αποφάσεις κατά των Ιρανών ∆ιανοουµένων για τη συµµετοχή τους στη ∆ιάσκεψη για το Ιράν

που έγινε τον Απρίλιο του 2000 στο Βερολίνο
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα νέα που αφορούν τις βαριές
καταδίκες που εξέδωσε το Επαναστατικό ∆ικαστήριο της Τεχεράνης κατά των εκπροσώπων της
ακαδηµαϊκής κοινότητας και της διανόησης του Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τις καταδίκες
αυτές αντίθετες προς τους διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών
καθώς και µε τις προσπάθειες που καταβάλλει η ιρανική κυβέρνηση για τη δηµιουργία µιας
κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Η Ένωση χαιρετίζει την αθώωση ορισµένων από τους κατηγορούµενους και ελπίζει ότι η
διαδικασία εκδίκασης σε δεύτερο βαθµό, την οποία θα παρακολουθήσει η Ένωση, θα οδηγήσει
στην αθώωση όλων.

________________________

12/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση των προσφύγων από το Αφγανιστάν

στα σύνορα του Τατζικιστάν
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες πολυάριθµοι πρόσφυγες
από το Αφγανιστάν είναι εγκλωβισµένοι κατά µήκος των συνόρων µε το Τατζικιστάν υπό συνθήκες
οι οποίες επιδεινώνονται συνεχώς. Κατανοούµε πλήρως τις ανησυχίες της κυβέρνησης του
Τατζικιστάν σχετικά µε την ασφάλεια, αλλά ενθαρρύνουµε τις αρχές αυτής της χώρας να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαφρύνουν την κατάσταση των προσφύγων από
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ανθρωπιστική άποψη σε στενή συνεργασία µε αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς όπως η Ύπατη
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

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

________________________

13/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα την επίθεση κατά του προέδρου της ∆ηµοκρατίας του
Κονγκό, Λοράν-Ντεζιρέ Καµπίλα, όπως καταδικάζει κάθε παρόµοια πράξη πολιτικής βίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση για ηρεµία και καλεί όλα τα µέρη στο Κονγκό να εργασθούν
για την εθνική συµφιλίωση και την διαδικασία εκδηµοκρατισµού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη της συµφωνίας της Λουζάκας να τηρήσουν τις δεσµεύσεις
τους όσον αφορά τη συµφωνία, να συµµορφωθούν µε τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να εργασθούν από κοινού, µε λόγια και µε
έργα, για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στην εδαφική ακεραιότητα της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό καθώς και τη δέσµευσή της να υποστηρίξει την πλήρη εφαρµογή της
συµφωνίας της Λουζάκας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της ∆ηµοκρατίας του Κονγκό να υπερασπισθούν το κράτος
δικαίου και να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των πολιτών στο έδαφός της.

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

____________________
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14/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Πράσινο Ακρωτήριο

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις ελεύθερες και αδιάβλητες κοινοβουλευτικές εκλογές που έγιναν
στις 14 Ιανουαρίου 2001 στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Το γεγονός του ότι έγιναν για τρίτη φορά τώρα δηµοκρατικές εκλογές και ότι για δεύτερη φορά
διαβιβάζεται οµαλά η εξουσία από το ένα πολιτικό κόµµα στο άλλο επιβεβαιώνει την προσήλωση
του λαού του Πράσινου Ακρωτηρίου στις δηµοκρατικές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει όλα τα ενδιαφερόµενα Μέρη και εκφράζει την προθυµία της να
συνεχίσει τη συνεργασία της µε τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου προς όφελος του λαού του.

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

________________________

15/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις Φιλιππίνες

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη ∆ηµοκρατία των Φιλιππίνων
και το γεγονός ότι αυτή έλαβε χώρα ειρηνικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνεργασία µε
την Πρόεδρο κα Gloria Macapagal Arroyo και την κυβέρνησή της για την αντιµετώπιση των
πολλαπλών προκλήσεων που έχουν ενώπιόν τους και στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των
Φιλιππίνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________________
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16/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη
σωµατική ποινή στο κρατίδιο Ζαµφάρα της Νιγηρίας

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη µαστίγωση ανήλικης στο κρατίδιο Ζαµφάρα της Νιγηρίας
στις 19 Ιανουαρίου, η οποία είχε καταδικαστεί βάσει της νοµοθεσίας του εν λόγω κρατιδίου.
Πρόκειται για παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα της Συµφωνίας
των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, την οποία έχει προσυπογράψει η Νιγηρία.
Η πράξη αυτή παραβαίνει επίσης το άρθρο 5 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και το άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, όπου
δηλώνεται ότι «ουδείς υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική
µεταχείριση ή τιµωρία».

Σε αυτή τη συνάρτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες
της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης να εξακριβώσει ότι η νιγηριανή νοµοθεσία είναι σύµφωνη προς
τις διεθνείς νοµικές πράξεις σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Συνιστά ενθαρρυντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ειρηνική αντίδραση των
µουσουλµανικών και των χριστιανικών οµάδων στη Νιγηρία, µε την προσφυγή τους στη
δικαιοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την προθυµία της να συνεχίσει τον διάλογο που διεξάγεται στο
πλαίσιο της εταιρικής της σχέσης µε τη Νιγηρία, µε σκοπό την ενίσχυση των υφιστάµενων
διαδικασιών στη Νιγηρία προς την εδραίωση της δηµοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

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

________________________

17/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το σεισµό στην Ινδία
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001

Συγκλονισµένη από τα τραγικά νέα για τον όλεθρο που προκάλεσε ο σεισµός στο Gujarat στις
26 Ιανουαρίου, καθώς και για τις εκτεταµένες καταστροφές και τον ανθρώπινο πόνο που είχε ως
επακόλουθο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά της στην Κυβέρνηση
και στο λαό της Ινδίας και ιδίως σε όσους επλήγησαν από το φοβερό γεγονός.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά αντέδρασαν στη συµφορά, παρέχοντας
ανθρώπους, µέσα και χρήµατα προκειµένου να συνδράµουν τις αρχές στις προσπάθειές τους για
την ανακούφιση των πάµπολλων θυµάτων.

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

____________________

Οι δηλώσεις 188/2000 και 03/2001 δεν είχαν διαβιβαστεί από το Συµβούλιο µέχρι το πέρας της
συντάξεως του παρόντος ∆ελτίου.

* * *
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 24ης και 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

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

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

1. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

•  Επιδράσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Εσωτερική αγορά (ΠΕΑ)
Εισηγητής: ο κ. GLATZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - ΑΤ)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 38/2001

Κύρια σηµεία:
Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας συνιστά τη λήψη διάφορων µέτρων, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται τα εξής:
− Υποστήριξη ενός εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών ή
των διανοµέων.

− Προώθηση συνοδευτικών και προωθητικών στρατηγικών που ευνοούν τη χρήση των νέων
τεχνολογικών µέσων µε στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση του κοινού.

− Προσδιορισµό σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα των νοµοθετικών προϋποθέσεων, µε
στόχο µια προσιτή και διαφανή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η οποία προσφέρει
στους καταναλωτές συγκεκριµένες ασφάλειες και εγγυήσεις.

− ∆ηµιουργία των νοµοθετικών προϋποθέσεων για τους τοµείς οι οποίοι δεν
συµπεριλαµβάνονται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο (νοµοθετικό περίγραµµα για
την καθιέρωση εναλλακτικών διαδικασιών για τη διευθέτηση διενέξεων, θέµατα που έχουν
σχέση µε το αθέµιτο µάρκετινγκ, θέσπιση κριτηρίων για πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε
την αυτορρύθµιση, κλπ).

− ∆υνατότητα, για τους καταναλωτές, εξωδικαστικής διευθέτησης διενέξεων πριν κινηθεί
δικαστική διαδικασία.

− Ανάπτυξη συγκρίσιµων προτύπων και αρχών.
− Ανάπτυξη ασφαλών συστηµάτων πληρωµών και µείωση του κόστους των διασυνοριακών
πληρωµών.

http://www.cese.europa.eu
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− Περιορισµό των υφιστάµενων φορολογικών εµποδίων και στρεβλώσεων.
− Έµφαση στην προστασία δεδοµένων, η οποία πρέπει να προσαρµοστεί στη νέα τεχνολογική
και οικονοµική κατάσταση.

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

•  ΧΧΧΙΧη έκθεση της πολιτικής ανταγωνισµού - 1999
Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (∆ιάφορες δραστηριότητες

Έγγραφο: SEC(2000) 720 τελικό - CES 39/2001

Κύρια σηµεία:
Η γνωµοδότηση αναφέρεται στις εκδοθείσες κατά το παρελθόν γνωµοδοτήσεις της ΟΚΕ σχετικά
µε την πολιτική ανταγωνισµού µε τις οποίες εναρµονίζεται και των οποίων την προσέγγιση
υποστηρίζει. Εξετάζει διεξοδικά τα εξής:
− τον εκσυγχρονισµό της νοµικής βάσης·
− την απαλλαγή της Επιτροπής από τον κεντρικό χειρισµό της κοινοτικής πολιτικής για τον
ανταγωνισµό·

− τη σηµασία των στόχων της διεργασίας εκσυγχρονισµού·
− τον βασικό ρόλο των συµφερόντων των πολιτών ως καταναλωτών στην νέα πολιτική για τον
ανταγωνισµό ·

− την κοινοτική πρακτική στον τοµέα των επιχειρήσεων, µια απόφαση της οποίας µπορεί να
έχει σχέση µε το συµβατό ενός σχεδίου στο θέµα του ελέγχου των συγχωνεύσεων.

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

•  Χαρακτηριστικά των οχηµάτων µε κινητήρα
Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες - P)

Έγγραφο: COM(2000) 314 τελικό - 2000/0136 COD - CES 40/2001 - 2000/0136 COD

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

•  Aσφάλιση ζωής
Εισηγητής: ο κ. PELLETIER (Εργοδότες - F)

Έγγραφο: COM(2000) 398 τελικό - 2000/0162 COD - CES 41/2001 - 2000/0162 COD

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu)
mailto:jo$o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu)
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu)
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Πληροφορίες: κα Alison Imrie
(Τηλ.: 32 2 546 9501 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alison.imrie@esc.eu.int).

•  Εξάντληση των δικαιωµάτων που παρέχει το εµπορικό σήµα
Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Eργαζόµενοι - Ε)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 42/2001 - 2000/0162 COD

Κύρια σηµεία:
Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης είναι να υποστηριχθεί η απόφαση της Επιτροπής, της 7ης
Μαΐου 2000, να µην τροποποιηθεί το ισχύον κοινοτικό καθεστώς εξάντλησης των εµπορικών
σηµάτων, πράγµα που οφείλεται ως ένα βαθµό στην ανάγκη διατήρησης της προστασίας των
ευρωπαϊκών αγαθών και υπηρεσιών, που εξατοµικεύονται µε τα σήµατά τους.

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

•  Ονοµαστικά βάρη για τα εκχυλίσµατα καφέ και κιχωρίου
Εισηγητής: ο κ. LIVERANI (Εργαζόµενοι - Ι)

Έγγραφο: COM(2000) 568 τελικό - 2000/0235 COD CES 43/2001 - 2000/0235 COD

Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: joγo.pereiradossantos@esc.eu.int).

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

•  Χορήγηση ενισχύσεων για τον συντονισµό µεταφορών: Τροποποίηση κανονισµού 1107/70
Εισηγητής: ο κ. KIELMAN (Εργοδότες - ΝL)

Έγγραφο: COM(2000) 5 τελικό - 2000/0023 COD - CES 44/2001 - 2000/0023 COD

Κύρια σηµεία: 
•  Η ΟΚΕ θεωρεί πρώιµο το παρόν σχέδιο κανονισµού διότι είναι ευκταίο να δοθεί
προτεραιότητα στην εξασφάλιση ισοδύναµου επιπέδου όσον αφορά τη διαδικασία
ελευθέρωσης των διαφόρων τύπων µεταφοράς, ώστε να διασφαλισθεί η ισότιµη
αντιµετώπιση των µεταφορικών κλάδων.

•  Η Επιτροπή θα έπρεπε πρώτα να αξιολογήσει την σχετική σηµασία των διαφορετικών
στοιχείων των εσωτερικών και εξωτερικών δαπανών, προτού υποβάλει πρόταση
κανονισµού που να στηρίζει τη χορήγηση ενίσχυσης σε ένα συγκεκριµένο µεταφορικό
κλάδο ανάλογα µε το µη καταβληθέν κόστος ανταγωνιστικών τρόπων µεταφοράς.

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu)
mailto:joHo.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της ανωτέρω πρότασης δεν έχουν υπολογισθεί.

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

•  Οδικά οχήµατα/ Μέγιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις
Εισηγητής: ο κ. KIELMAN (Εργοδότες - ΝL)

Έγγραφο: COM(2000) 137 τελικό - 2000/0060 COD - CES 56/2001 - 2000/0060 COD

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

•  eEurope 2002 - Μία κοινωνία των πληροφοριών για όλους
Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - GR)

Έγγραφο: COM(2000) 330 τελικό - CES 45/2001

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

•  Ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση δυστυχήµατος
Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK)

Έγγραφο: COM(2000) 340 τελικό - 2000/0145 COD - CES 46/2001 - 2000/0145 COD

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

•  ∆ίκτυα/Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Έγγραφο: COM(2000) 384 τελικό - 2000/0186 COD - CES 47/2001 - 2000/0186 COD

•  ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα/Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Έγγραφο: COM(2000) 385 τελικό - 2000/0189 COD - CES 48/2001 - 2000/0189 COD

•  Αδειοδότηση δικτύων/Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Έγγραφο: : COM(2000) 386 τελικό - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 COD

•  Κανονιστικό πλαίσιο/Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Έγγραφο: : COM(2000) 393 τελικό - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 COD

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu)
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Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες - SE)

Κύρια σηµεία:
•  ∆εδοµένου ότι οι δοµές των τηλεπικοινωνιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των
τεχνολογιών πληροφόρησης συγκλίνουν, όλα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες επικοινωνίας πρέπει
να συµπεριληφθούν σε ένα µοναδικό κανονιστικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
συγκροτούν οι τέσσερεις πιο πάνω οδηγίες, µία οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώµατα των χρηστών (γνωµοδότηση στο στάδιο της κατάρτισης) και ο κανονισµός για
την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (γνωµοδότηση CES 1193/2000).

•  Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή διατήρησε τα βασικά
σηµεία στο προτεινόµενο κανονιστικό πλαίσιο µετά από τις εκτενείς δηµόσιες διαβουλεύσεις
για την επισκόπηση των επικοινωνιών για το 1999. Κρίνει ότι η αρχή για όλο και πιο
ευέλικτες διατάξεις µε περιορισµένο αριθµό κρατικών ρυθµίσεων προστασίας που
χαρακτηρίζει προς το παρόν τις προτάσεις οδηγιών, ισχύει τόσο από άποψη περιεχοµένων
όσο και από άποψη χρόνου. Επικροτεί το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο επιδιώκει την εκ των
προτέρων καταλληλότητα και την καλύτερη συµφωνία µε την οριζόντια νοµοθεσία της ΕΕ
όσον αφορά τον ανταγωνισµό και την προστασία των καταναλωτών. Η ΟΚΕ εκφράζει την
ικανοποίησή της που η οδηγία-πλαίσιο αφορά µόνο τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
ουσιαστικός ανταγωνισµός στη σχετική αγορά. Επιπλέον, υποστηρίζει την άποψη περί
κατάρτισης καταλόγων αποδεκτών παρεµβάσεων εκ µέρους των εθνικών ρυθµιστικών αρχών
και την υποχρέωση κοινοποίησης των σχεδιαζόµενων κανονιστικών µέτρων στα κράτη µέλη.

•  Η ΟΚΕ θεωρεί θετικό το γεγονός ότι στην πρόταση εξετάζονται οι βασικοί όροι της
αδειοδότησης. Το κόστος χορήγησης αδειών και αδειδοτήσεων είναι σε ορισµένες
περιπτώσεις πολύ υψηλό, χωρίς όµως να ωφελούνται οι τελικοί χρήστες. Κατά τη γνώµη της
ΟΚΕ, οι προσπάθειες ρύθµισης των νέων δικτύων δεν είναι ενδεδειγµένες. Εκτός τούτου, µία
ενδεχόµενη ρύθµιση στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφόρησης θα είναι πιό περίπλοκη από
ό,τι στον τοµέα της τηλεφωνίας

•  Η προτεινόµενη οδηγία για την προστασία των δεδοµένων πρέπει να αφορά θέµατα που
έχουν  συγκεκριµένη σχέση µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση
για ένα "σύστηµα προεπιλογής" όσον αφορά το εµπορικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
µολονότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτελέσει εµπόδιο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εµπορίου.

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

•  Ραδιοφάσµα
Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - Ε)

Έγγραφο: COM(2000) 407 τελικό - 2000/0187 COD - CES 51/2001 - 2000/0187 COD

Πληροφορίες: κα Carmen Avellaner
(Τηλ. 32 2 546 9794 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: carmen.avellanerdessantos@esc.eu.int).
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3. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Τιµολόγηση των υδάτινων πόρων
Εισηγήτρια: η κα SΑNCHEZ MIGUEL (Eργαζόµενοι - Ε)

Έγγραφο: COM(2000) 477 τελικό - CES 52/2001

Κύρια σηµεία:
Ευθυγραµµιζόµενη µε τις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της η ΟΚΕ θεωρεί ότι η τιµολόγηση
µπορεί να διαδραµατίσει θεµελιώδη ρόλο για να δοθεί ώθηση στην ενίσχυση της αειφορίας των
υδάτινων πόρων. Ταυτόχρονα υπενθυµίζει ότι το νερό δεν αποτελεί απλώς ένα οικονοµικό
αγαθό αλλά κυρίως ένα θεµελιώδες δικαίωµα για τον άνθρωπο και απαραίτητο στοιχείο για τα
οικοσυστήµατα. Συνεπώς, ζητεί να υπάρξουν ισορροπηµένες προτεραιότητες των χρήσεων
βάσει κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, ούτως ώστε η αειφορία να µην
προσδιορίζεται αποκλειστικώς από τις τιµές, µε άλλα λόγια από τα οικονοµικά µέσα του
χρήστη. Επιπλέον η ΟΚΕ θεωρεί ότι η εισαγωγή µηχανισµών τιµολόγησης δεν θα πρέπει να
γίνει εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων όπως είναι η συλλογή στοιχείων, η ανάλυση των
χρήσεων, η προετοιµασία προγραµµάτων διαχείρισης κλπ.. Υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη
του συντονισµού της πολιτικής τιµολόγησης του νερού µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές,
ειδικότερα του ΚΓΠ, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και την
περιβαλλοντική πολιτική.

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff
(Τηλ. 32 2 546 9111 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: julius.langendorff@esc.eu.int).

•  Kαταπολέµηση κλασικής πανώλης των χοίρων
Εισηγητής: ο κ. SCULLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL)

Έγγραφο: COM(2000) 462 τελικό - 2000/0214 CNS - CES 53/2001 - 2000/0214 CNS

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

•  Χρηµατοδότηση της ΚΓΠ
Εισηγητής: ο κ. STRASSER (∆ιάφορες δραστηριότητες - AT)

Έγγραφο: COM(2000) 494 τελικό - 2000/0204 CNS - CES 54/2001 - 2000/0204 CNS

Πληροφορίες: κα Εsa Donell
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: asa.donell@esc.eu.int).
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•  Aλιευτικοί πόροι/Προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (6η τροποποίηση)
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι- P)

Έγγραφο: COM(2000) 501 τελικό - 2000/0215 CNS - CES 55/2001 - 2000/0215 CNS

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

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

•  Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του ∆ηµοσιονοµικού
Κανονισµού της 21ης ∆εκεµβρίου 1977
Γενικός εισηγητής: ο κ. DONOVAN (Εργοδότες - IRL)

Έγγραφο: SEC(2000) 1890 τελικό - CES 57/2001

Πληροφορίες: κ. Alberto Allende
(Τηλ.: 32 2 546 9679 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: alberto.allende@esc.eu.int).

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

•  Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών
Εισηγήτρια: η κα Christina WAHROLIN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - SV)

Έγγραφο: COM(2000) 334 τελικό - 2000/0142 (COD) - CES 60/2001

Κύρια σηµεία:
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
τροποποίησης της Επιτροπής και εύχεται ιδιαίτερα να τονισθεί η σηµασία, αφενός, του ότι ο
ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης, για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται σε οδηγία, και,
αφετέρου, του ότι στον ορισµό ορίζεται σαφώς ότι πρόκειται για θέµα διάκρισης στο χώρο
εργασίας που οφείλεται στο φύλο. Έτσι, διασαφηνίζεται ότι ο εργοδότης είναι πάντοτε
υπεύθυνος για την πρόληψη και την παρεµπόδιση των σεξουαλικών παρενοχλήσεων στο χώρο
εργασίας. Συγχρόνως είναι επίσης σηµαντικό να τονισθεί, από άποψη νοµικής ασφάλειας, ότι ο
εργοδότης µπορεί να ενεργήσει, σχετικά µε συγκεκριµένη συµπεριφορά, µόνον εφόσον λάβει
γνώση της. Η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία καθιστά σαφές το δικαίωµα
της γυναίκας να επιστρέψει µετά τον τοκετό στην θέση εργασίας της, ή σε ισοδύναµη θέση,
θεωρεί όµως την έκφραση "χωρίς καµία µεταβολή των συνθηκών εργασίας" ως πολύ άκαµπτη
και ανελαστική. Φρονεί ότι είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί η έκφραση "χωρίς επιδείνωση
των συνθηκών εργασίας" που είναι καλύτερη και πιο ελαστική. Εάν στο µέλλον η οδηγία περί
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µητρότητας µεταρρυθµισθεί, η ΟΚΕ θεωρεί ότι το θέµα της επανόδου στην εργασία χωρίς την
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας θα πρέπει τότε να εξετασθεί.

Πληροφορίες: κα Susanne Johansson
(Τηλ.: 32 2 546 9619 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: susanne.johansson@esc.eu.int).

6. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

•  Σχέσεις µεταξύ ΕΕ και Ινδίας
Εισηγητής: ο κ. SCHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)

Έγγραφο: CES 947/2000 τελικό (ενηµερωτική έκθεση)

Κύρια σηµεία:
•  Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι σε επίσηµο επίπεδο, οι σχέσεις ΕΕ-Ινδίας βελτιώνονται. Όµως, αυτή
η δραστηριότητα συντελείται κατά µεγάλο µέρος σε πλαίσιο αδιαφορίας του κοινού, τόσο
στην ΕΕ όσο και στην Ινδία. Όµως, σε ορισµένα θέµατα, οι δύο πλευρές ενδέχεται να
βρεθούν σε αδιέξοδο.

•  ∆εδοµένου του δυναµισµού της κοινωνίας των πολιτών, τόσο της ΕΕ, όσο και της Ινδίας, η
πολιτική απόφαση να συµµετάσχει η εν λόγω κοινωνία στον σχετικό διάλογο και η πολιτική
απόφαση διοργανωθεί στρογγυλή τράπεζα, θα µπορούσαν να οδηγήσουν εξίσου σε αύξηση
της στήριξης που το κοινό παρέχει υπέρ της ενίσχυσης και της ανάπτυξης στενότερων
σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Ινδίας.

•  Εκτός από τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για να υπάρξει διάλογος µεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και αυτής της Ινδίας (πληροφορίες για την κατάσταση της
κοινωνίας των πολιτών της Ινδίας, τον τρέχοντα πολιτικό διάλογο, τις εµπορικές και
οικονοµικές σχέσεις), η ενηµερωτική έκθεση προτείνει πολλά θέµατα για συζήτηση.

•  Τα πέντε θέµατα που προτείνονται είναι:
− η διαχείριση του περιβάλλοντος
− το ανθρώπινο κεφάλαιο
− η ισότητα των φύλων
− ο διαρθρωµένος κοινωνικός διάλογος
− οι τρόποι αλληλοσυµπλήρωσης των οικονοµιών και των επιχειρήσεων της ΕΕ και της Ινδίας.

Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Αλεξόπουλος
(Τηλ.: 32 2 546 9370 - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int).
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Τα ακόλoυθα έγγραφα διατίθεvται από τηv Υπηρεσία ∆ιαvoµής Εγγράφωv:

•  Σηµείωµα της Προεδρίας για την πανηγυρική διακήρυξη
(14101/00)

•  Συγκεφαλαιωτικό έγγραφο
(CONFER 4816/00)

•  Γενική θεώρηση της διαδικασίας (συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις))
(13970/1/00 REV 1)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε τις συναλλαγµατικες πλευρές της διεύρυνσης
(13055/00)

•  Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση: Έκθεση για την πρόοδο που σηµείωσε καθεµία
υποψήφια χώρα στην πορεία για την προσχώρηση
(13358/00)(COM(00)0700)

•  Έκθεση της Προεδρίας
(14056/00 REV 2)

•  Σηµείωµα του ΓΓ / ΥΕ: πλαίσιο αναφοράς για τη σφαιρική και συνεκτική διαχείριση των
κρίσεων
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Έκθεση του ΓΓ / ΥΕ και της Επιτροπής µε συγκεκριµένες συστάσεις για τον τρόπο
βελτίωσης της συνοχής και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων της ΕΕ στον τοµέα της
πρόληψης συγκρούσεων
(14088/00)

•  Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί των κατευθυντήριων γραµµών της πολιτικής για
την απασχόληση των κρατών µελών για το έτος 2001
(14116/00)

•  Σύσταση της Επιτροπής για συστάσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(14115/00)
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•  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής»
(9964/00)(COM(00)0379)

•  Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού � Καθορισµός των
κατάλληλων στόχων
(14110/00)

•  Ενδιάµεση έκθεση της Οµάδας υψηλού επιπέδου για την κοινωνική προστασία σχετικά µε
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ως προς τις µελλοντικές εξελίξεις της κοινωνικής
προστασίας σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική : εξασφάλιση των συντάξεων και βιώσιµα
συνταξιοδοτικά συστήµατα.
(14055/00)

•  ΄Εκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) σχετικά µε την αναθεώρηση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων για τις επιχειρήσεις
(13056/00)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) µε θέµα διαρθρωτικοί δείκτες: ένα µέσο βελτίωσης των
διαρθρωτικών πολιτικών
(13217/00, 13170/1/00)

•  Πρόταση της Επιτροπής
(11909/00)(COM(00)0594)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
eEurope 2002
(14203/00) (COM(00)0783)

•  Εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης eEurope
(13515/1/00, 14195/00)(SEC(00)2139)

•  Ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα
(13649/00)

•  ∆ιαβιβαστικό σηµείωµα του ψηφίσµατος του Συµβουλίου για την προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))
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•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας σχετικά µε
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
(13054/1/00 REV 1)

•  Έκθεση της ΟΥΕ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
(13993/00 + ADD 1 - 13994/00)

•  Έκθεση του Συµβουλίου µε αντικείµενο την εφαρµογή της Κοινής Στρατηγικής για την
Ουκρανία
(14202/00)

•  ∆ήλωση για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
(13403/00 +cor 1 + add 1 + 2 (f,en))

•  «Βελτίωση της νοµοθεσίας 2000» (έκθεση της Επιτροπής)
(14253/00)(COM(00)0772)

•  Έκθεση της Προεδρίας και της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου σχετικά µε τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας συναπόφασης
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Σχέδιο ψηφίσµατος του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών συστηµάτων
καθορισµού της τιµής του βιβλίου
(13343/00 REV 1(fi))

•  Σχέδιο ψηφίσµατος του Συµβουλίου για τις ενισχύσεις στον τοµέα του κινηµατογράφου και
των οπτικοακουστικών µέσων
(13345/00)

•  Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 299 παράγραφος 2, στρατηγική
αειφόρου ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)
7072/00, SEC(2000) 2192

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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OΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ..............................(Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BROK
(PPE-DE)

Επιτευχθείσα πρόοδος στην
εφαρµογή της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
(άρθρο 21 ΣΕΕ)

AFET (O) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Εντολή διαπραγµάτευσης συµφωνία
διαπεριφερειακής σύνδεσης µε το
Μαρόκο

AFET (O) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Εντολή διαπραγµάτευσης συµφωνίας
σύνδεσης µε τη Χιλή

AFET (O) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Πολιτική υδάτων: πίνακας ουσιών
προτεραιότητας, προστασία του
οικοσυστήµατος και της ανθρώπινης
υγείας

AGRI (Γ) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Ζωονόσοι και δηµόσια υγεία:
καταπολέµηση των µεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ΜΣΕ

AGRI (Γ) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Ασφάλεια των τροφίµων: νοµοθεσία,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων,
ασφάλεια των τροφίµων

AGRI (Γ) 24.01.01 C5-0655/00

Οµάδα
PSE

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

AGRI (Γ) 24.01.01

Οµάδα
PPE-DE

∆ιαρθρωτικά ταµεία: γενικές
διατάξεις (τροποποίηση κανονισµού
1260/99/ΕΚ)

AGRI (Γ) 24.01.01 C5-0752/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Θέµατα δηµόσιας υγείας και
παρακολούθησης της ΣΕΒ

AGRI (Γ) 24.01.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Ελαιόλαδο: παράταση του
καθεστώτος ενισχύσεων και
ποιότητα (τροποποίηση καν.
136/66/ΕΟΚ, 1638/98/ΕΚ)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0026/01

MAYER
(PPE-DE)

Λυκίσκος: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ (τροποποίηση κανονισµού
1696/71/ΕΟΚ)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0768/00

Οµάδα
PPE-DE

Γεωργικές στατιστικές: δυναµικό
παραγωγής δενδρώνων ορισµένων
ειδών οπωροφόρων δέντρων
(κατάργηση οδηγίας)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0637/00

Οµάδα
PSE

Γεωργικά προϊόντα: µέτρα υπέρ των
γαλλικών υπερπόντιων
διαµερισµάτων (τροποποίηση
κανονισµού 3763/91/ΕΟΚ)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0748/00

C5-0749/00

C5-0750/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Κοινή γεωργική πολιτική ΚΓΠ:
καθεστώτα άµεσης στήριξης
(τροποποίηση κανονισµού
1259/1999/ΕΚ)

AGRI (O) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εξωτερική
υπηρεσία, ανάπτυξη.

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Ευρωπόλ: προσαρµογή των βασικών
µισθών και επιδοµάτων του
προσωπικού. Σουηδική πρωτοβουλία

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Γεωργικά προϊόντα: µέτρα υπέρ των
υπερποντίων διαµερισµάτων, των
Αζορών, της Μαδέρας και των
Καναρίων Νήσων

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0744/00

C5-0745/00

C5-0746/00

C5-0747/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DELL'ALBA
(NI)

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός της
21.12.1977: λεπτοµερείς κανόνες για
την εφαρµογή  (τροποποίηση
κανονισµού 3418/93)

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0699/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία: πρόγραµµα
ανταλλαγών ασκούντων προς τη
δικαιοσύνη επαγγέλµατα (GROTIUS
γενικές και ποινικές υποθέσεις

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

Οµάδα
PSE

Ανθρωπιστική βοήθεια :
εκριζωθέντες πληθυσµοί στις
αναπτυσσόµενες χώρες της
Λατινικής Αµερικής και της Ασίας

BUDG (Γ) 24.01.01 C5-0758/00

BLAK
(PSE)

Ανθρωπιστική βοήθεια :
εκριζωθέντες πληθυσµοί στις
αναπτυσσόµενες χώρες της
Λατινικής Αµερικής και της Ασίας

CONT (Γ) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

∆ηµόσια διοίκηση: συµβουλευτική
οµάδα για τη δεοντολογία

CONT (Γ) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Ασφάλεια των τροφίµων: νοµοθεσία,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων,
ασφάλεια των τροφίµων

CONT (Γ) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Κανονισµός για την ίδρυση
ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την
ασφάλεια στη ναυτιλία

CONT (Γ) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

∆ηµόσια υγεία: κατανάλωση αλκοόλ
από τα παιδιά και τους εφήβους

CULT (Γ) 25.01.01 C5-0020/01

ZOΡΜΠΑ
(PSE)

Η καινοτοµία σε µια οικονοµία
βασισµένη στη γνώση

CULT (Γ) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Προϋπολογισµός 2002: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

ENVI (Γ) 24.01.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

Πετρελαϊκός εφοδιασµός της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης: κατάσταση
και προοπτικές, κόστος και τιµές

ENVI (Γ) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Πρόταση τροπολογίας οδηγιών
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών, υπηρεσιών και
δηµοσίων έργων

ENVI (Γ) 24.01.01 C5-0367/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων
στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας και των µεταφορών

ENVI (Γ) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Βιοµηχανία και περιβάλλον:
εκποµπές καυσαερίων και θορύβου
από τα σκάφη αναψυχής
(τροποποίηση οδηγίας 94/25/ΕΚ)

ENVI (O) 24.01.01 C5-0529/00

HULTHÉN
(PSE)

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

ENVI (O) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Περιορισµός της κυκλοφορίας στην
αγορά και της χρήσης ορισµένων
ουσιών

ENVI (O) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

∆ηµόσια υγεία: κατανάλωση αλκοόλ
από τα παιδιά και τους εφήβους

ENVI (O) 24.01.01 C5-0020/01

Οµάδα
PSE

Ατµοσφαιρική ρύπανση: εκποµπές
αερίων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης (τροποποίηση οδηγίας
97/68/ΕΚ)

ENVI (O) 23.01.01 C5-0742/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για το
Περιβάλλον : συµµετοχή των
υποψήφιων προς ένταξη χωρών

ENVI (O) 23.01.01

LULLING
(PPE-DE)

Κοινωνική προστασία:
µακροπρόθεσµες εξελίξεις οσον
αφορά τις συντάξεις

FEMM (Γ) 23.01.01 C5-0011/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SCHMIDT
(ELDR)

Ιδρύµατα επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών, ταµεία
συντάξεων: νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις

FEMM (Γ) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

∆ικαστική συνεργασία: πρόγραµµα
ανταλλαγών ασκούντων προς τη
δικαιοσύνη επαγγέλµατα (GROTIUS
γενικές και ποινικές υποθέσ

FEMM (Γ) 23.01.01 C5-0754/00

Οµάδα
PSE

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
πρωτοβουλία eLearning, νέες
τεχνολογίες για την εκπαίδευση του
αύριο

FEMM (Γ) 23.01.01 C5-0741/00

Οµάδα
V

Καταπολέµηση των µεταδοτικών
νόσων: επιτάχυνση των δράσεων µε
στόχο τη µείωση της φτώχειας

FEMM (Γ) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Ισοι µισθοί για ίση εργασία FEMM (O) 23.01.01

ΦΟΛΙΑΣ
(PPE-DE)

Ασφάλεια των τροφίµων: νοµοθεσία,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων,
ασφάλεια των τροφίµων

ITRE (Γ) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

Εντολή διαπραγµάτευσης συµφωνίας
σύνδεσης µε τη Χιλή

ITRE (Γ) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

Εντολή διαπραγµάτευσης συµφωνία
διαπεριφερειακής σύνδεσης µε το
Μαρόκο

ITRE (Γ) 24.01.01 B5-0693/00

Οµάδα
PPE-DE

Περιβάλλον και οικονοµική
πολιτική: πώς θα ταιριάξουµε τις
ανάγκες µε τις ευθύνες µας;

ITRE (Γ) 24.01.01 C5-0012/01

FLESCH
(ELDR)

Ιντερνέτ: υλοποίηση του τοµέα
ανωτάτου επιπέδου "EU"

ITRE (O) 24.01.01 C5-0715/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Ενέργεια σύντηξης: συµφωνία
συνεργασίας µεταξύ Ευρατόµ και
Ηνωµένων Πολιτειών

ITRE (O) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Ασφάλεια των τροφίµων: νοµοθεσία,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων,
ασφάλεια των τροφίµων

JURI (Γ) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Αεροπορικές µεταφορές: προστασία
των επιβατών

JURI (Γ) 25.01.01 C5-0635/00

WUERMELING
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία: αµοιβαία
αναγνώριση των οριστικών
αποφάσεων στις ποινικές υποθέσεις

JURI (Γ) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Πολιτική αεροπορία: κοινοί κανόνες,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την
Ασφάλεια των Αεροµεταφορών

JURI (Γ) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

∆ηµόσια διοίκηση: συµβουλευτική
οµάδα για τη δεοντολογία

JURI (O) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Κανάριοι Νήσοι : εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου (φόρος arbitrio
στην παραγωγή και τις εισαγωγές
(ΑΡΙΜ)

JURI (O) 25.01.01 C5-0033/01

KESSLER
(PSE)

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

LIBE (Γ) 16.01.01 C5-0519/00

CEDER-
SCHIÖLD
(PPE-DE)

Καταπολέµηση των ναρκωτικών:
διαβίβαση δειγµάτων παράνοµων
ναρκωτικών ουσιών - συνθετικά
ναρκωτικά. Σουηδική πρωτοβουλία

LIBE (O) 16.01.01 C5-0734/00

C5-0737/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GEBHARDT
(PSE)

Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης
δικαστικών. Πρωτοβουλία της
Γαλλίας

LIBE (O) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία: πρόγραµµα
ανταλλαγών ασκούντων προς τη
δικαιοσύνη επαγγέλµατα (GROTIUS
γενικές και ποινικές υποθέσ

LIBE (O) 16.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Ευρωπόλ: προσαρµογή των βασικών
µισθών και επιδοµάτων του
προσωπικού. Σουηδική πρωτοβουλία

LIBE (O) 16.01.01 C5-0735/00

C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Ασφάλεια των τροφίµων: νοµοθεσία,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίµων,
ασφάλεια των τροφίµων

PECH (Γ) 23.01.01 C5-0655/00

LANGEN-
HAGEN
(PPE-DE)

Συµφωνία αλιείας
ΕΚ/∆ανίας/Γροιλανδίας: 4ο
πρωτόκολλο

PECH (O) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Ο ρόλος της σηµαίας ευκαιρίας στον
τοµέα της αλιείας

PECH (O) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Αλιεία: διαρθρωτική βοήθεια,
λεπτοµερείς κανόνες και ρυθµίσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/99/ΕΚ)

PECH (O) 23.01.01 C5-0751/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
(GUE/NGL)

Ατµοσφαιρική ρύπανση: εκποµπές
αερίων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης (τροποποίηση οδηγίας
97/68/ΕΚ)

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Γεωργικά προϊόντα: µέτρα υπέρ των
γαλλικών υπερπόντιων
διαµερισµάτων (τροποποίηση
κανονισµού 3763/91/ΕΟΚ)

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0748/00

C5-0749/00

C5-0750/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ESCLOPÉ
(EDD)

Αλιεία: διαρθρωτική βοήθεια,
λεπτοµερείς κανόνες και ρυθµίσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/99/ΕΚ)

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

Κανάριοι Νήσοι : εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου (φόρος arbitrio
στην παραγωγή και τις εισαγωγές
(ΑΡΙΜ)

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0033/01

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Γεωργικά προϊόντα: µέτρα υπέρ των
υπερποντίων διαµερισµάτων, των
Αζορών, της Μαδέρας και των
Καναρίων Νήσων

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0744/00

C5-0745/00

C5-0746/00

C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

Πετρελαϊκός εφοδιασµός της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης: κατάσταση
και προοπτικές, κόστος και τιµές

RETT (Γ) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

∆ηµιουργία ταµείου αποζηµίωσης
των ζηµιών που οφείλονται στη
ρύπανση από υδρογονάνθρακες

RETT (O) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Ασφάλεια εναέριων µεταφορών,
πολιτική αεροπορία: πρόληψη
ατυχηµάτων, συλλογή, ανάλυση και
παρακολούθηση δεδοµένων

RETT (O) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Οδική ασφάλεια: υποχρεωτική
χρήση της ζώνης ασφαλείας για τα
οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων
(τροποποίηση οδηγίας 91/671/ΕΟΚ)

RETT (O) 24.01.01 C5-0684/00

MARKOV
(GUE/NGL)

∆ιαρθρωτικά ταµεία: γενικές
διατάξεις (τροποποίηση κανονισµού
1260/99/ΕΚ)

RETT (O) 24.01.01 C5-0752/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MAΣΤΟΡΑΚΗΣ
(PSE)

Κανονισµός για την ίδρυση
ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την
ασφάλεια στη ναυτιλία

RETT (O) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

∆ιεθνείς οδικές µεταφορές:
περιορισµοί στην κυκλοφορία
βαρέων φορτηγών οχηµάτων σε
καθορισµένους δρόµους

RETT (O) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

Πολιτική αεροπορία: κοινοί κανόνες,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την
Ασφάλεια των Αεροµεταφορών

RETT (O) 24.01.01 C5-0663/00

STERCKX
(ELDR)

Θέσπιση συστήµατος
παρακολούθησης, ελέγχου και
ενηµέρωσης για τη θαλάσσια
κυκλοφορία

RETT (O) 24.01.01 C5-0700/00

Van DAM
(EDD)

Πρόσβαση στην αγορά των οδικών
εµπορευµατικών µεταφορών: ενιαίο
πιστοποιητικό οδηγού (τροποποίηση
κανονισµού 881/92/ΕΟΚ)

RETT (O) 24.01.01 C5-0638/00

***
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EΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση για την εφαρµογή
του προγράµµατος MEDA κατά το 1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες -
Προτεραιότητες και Πρόοδος - Τρίτη έκθεση

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης
- Ετήσια ΄Εκθεση 1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αλιεία και µείωση της φτώχειας

PECH
DEVE

COM (00) 724
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Αξιολόγηση της ενδιάµεσης
φάσης του TIDE (τεχνολογική πρωτοβουλία υπέρ των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και των ηλικιωµένων)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Αναθεώρηση της οδηγίας για επενδυτικές
υπηρεσίες (93/22/ΕΟΚ)

JURI
ECON

COM (00) 729
τελ.

Τρίτη έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε
την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας

ITRE COM (00) 730
τελ.

Ετήσια ΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα, στο
τέλος του 1999, των πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους

PECH COM (00) 738
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΄Εκθεση για την αξιολόγηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/95 σχετικά µε την εφαρµογή του
άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισµένες
κατηγορίες συµφωνιών διανοµής, πώλησης και εξυπηρέτησης
µετά την πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
τελ.

΄Εκθεση βάσει της απόφασης του Συµβουλίου 1999/296/ΕΚ
για ένα µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων
που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας

ENVI COM (00) 749
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο σχετικά µε το πρόγραµµα GALILEO

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: για την κονοτική πολιτική µετανάστευσης

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινό εναρµονισµένο πρόγραµµα
συγκυρίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

ECON COM (00) 770
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Βελτίωση
της Νοµοθεσίας 2000 (σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
Πρωτοκόλλου της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας)

AFCO
JURI

COM (00) 772
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα
αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον
αφορά τη δηµιουργία χώρου "Ελευθερίας, Ασφάλειας και
∆ικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (∆εύτερο Εξάµηνο
2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση για την
Ανθρωπιστική Βοήθεια 1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62

∆ελτίο 12.02.2001 - EL - PE 299.525

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Κατάσταση εφαρµογής της οδηγίας
93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
("Οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Η
συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Πράσινη Βίβλο σχετικά µε
την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της
πειρατείας στην εσωτερική αγορά

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3763/91 - έκθεση σχετικά µε την πρόoδο της εφαρµογής
του προγράµµατος POSEIDOM κατά την περίοδο 1992-1992,
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κανοπνισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92 - έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής του
προγράµµατος POSEIMA κατά την περίοδο 1992-1998,
σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1601/92 - έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής του
προγράµµατος POSEICAN κατά την περίοδο 1992-1998

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ∆ιαθεσιµότητα των κτηνιατρικών
φαρµάκων

AGRI
ENVI

COM (00) 806
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την πείρα που έχουν αποκτήσει τα
κράτη µέλη µετά τη θέση σε εφαρµογή της οδηγίας 95/29/ΕΚ
του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ
σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά

ENVI
AGRI

COM (00) 809
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυµα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης - Ετήσια ΄Εκθεση 1999

EMPL COM (00) 810
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Αποτελέσµατα της
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 2000 (WRC-2000)
στο Πλαίσιο της Πολιτικής Ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα

RETT
ITRE

COM (00) 811
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: ΄Εκθεση αξιολόγησης
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 94/11/ΕΚ - Επισήµανση
των υλικών που χρησιµοποιούνται στα κύρια µέρη των
υποδηµάτων

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΄Εκτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
της δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Επιτροπή των Πρέσβεων
ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά µε την πορεία της διεκπεραίωσης των
µεταφορών δυνάµει του συστήµατος σταθεροποίησης των
εσόδων από τις εξαγωγές που θεσπίστηκε από την 4η Σύµβαση
ΑΚΕ-ΕΚ όπως αναθεωρήθηκε από τη συµφωνίας που
υπεγράφη στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεµβρίου 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Η Ετήσια ΄Εκθεση 1999 για το
Πρόγραµµα TACIS

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Η εφαρµογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο της
απόκτησης και της κατοχής όπλων

LIBE
JURI

COM (00) 837
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την
κατάσταση του τοµέα του λυκίσκου

BUDG
AGRI

COM (00) 838
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ∆ραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Ετήσια
΄Εκθεση 2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
τελ.

Aνακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας
93/109/ΕΚ κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο του
Ιουνίου 1999 - ∆ικαίωµα του εκλέγεις και εκλέγεσθαι κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου για τους πολίτες της
΄Ενωσης που διαµένουν σε ένα κράτος µέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Μια νέα πολιτική για τα ύδατα κολύµβησης

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΄Εκθεση της
Επιτροπής: Τελική έκθεση για την εφαρµογή του πρώτου
σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος δράσης Leonardo da
Vinci (1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
τελ.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Περίοδος συνόδου από 15 έως 18 Ιανουαρίου 2001

Στρασβούργο

Κατάλογος
των ψηφισµάτων και των αποφάσεων που εγκρίθηκαν,

θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια και συνέχειες που δόθηκαν
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission
Déclaration

Algérie : Droits de

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de

Turquie : Droits de
l'homme :

RDP Corée : question
orale

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés en séance

0 10 20 30 40

Peijs
A5-0369/2000

ECON

Simpson
A5-0393/2000

RETT

McCartin
A5-0007/2001

PECH

Cunha
A5-0367/2000

PECH

Deprez
A5-0388/2000

LIBE

Newton Dunn
A5-0392/2000

AFET

Gr. Pol.: nombre absolu des am.
adoptés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en
séance
comm. au fond 
Am. déposés en séance
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

I. Προπαρασκευαστικές εργασίες

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
Ολοµέλειας

στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Τιµολόγηση των υποδοµών των
µεταφορών

ΠΕΡΦ Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI εγκριθέν ψήφισµα
µε τροποποιήσεις

�/� 17-Ιαν-01 18-Ιαν-01
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

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

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή:

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την εξυγίανση και εκκαθάριση των
πιστωτικών ιδρυµάτων

ΟΙΚΟ 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II τροπ. κοινή θέση �/� 15-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία για
την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση

ΠΟΛΙ 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II εγκριθείσα κοινή θέση �/� 15-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για την
εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών
διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας

ΠΕΡΦ 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 17-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Kανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου
και της Επιτροπής

ΕΛΕΥ 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I παραποµπή �/� �/� 15-Ιαν-01

Απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Μπανγκλαντές

ΑΝΑΠ 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή:

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων
παροχής χρηµατοδοτικής υποστήριξης στη Γουινέα
Μπισσάου στον τοµέα της αλιείας

ΑΛΙΕ 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία δυνάµει θεωρήσεως για διαµονή µακράς
διαρκείας

ΕΛΕΥ 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία
της διευκόλυνσης ταχείας αντίδρασης

ΕΞΩΤ 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 17-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Απόφαση του Συµβουλίου για την έγκριση από τις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες της Σύµβασης για την Ενοποίηση
Ορισµένων Κανόνων στις ∆ιεθνείς Αεροπορικές
Μεταφορές (Σύµβαση του Μόντρεαλ)

ΠΕΡΦ 2000/0193
A5-0001/2001
Χατζηδάκης

* εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

�/� �/� 16-Ιαν-01

Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συµβουλίου, της
16ης ∆εκεµβρίου 1999, για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων
ελέγχου που εφαρµόζονται στη ζώνη της σύµβασης για
την µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της
αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό

ΑΛΙΕ 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

17-Ιαν-01
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III. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων

1985/0046 ΟΙΚΟ ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για την
εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας

2000/0069 ΠΕΡΦ ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2791/1999 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, για τη θέσπιση ορισµένων
µέτρων ελέγχου που εφαρµόζονται στη ζώνη της σύµβασης για την µελλοντική
πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό

2000/0280 ΑΛΙΕ * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

Απόφαση του Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων παροχής χρηµατοδοτικής
υποστήριξης στη Γουινέα Μπισσάου στον τοµέα της αλιείας

1998/0355 ΑΛΙΕ * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

Πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας ενόψει της έκδοσης κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία δυνάµει θεωρήσεως για διαµονή
µακράς διαρκείας

2000/0810 ΕΛΕΥ * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία της διευκόλυνσης ταχείας
αντίδρασης

2000/0081 ΕΞΩΤ * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τη δηµιoυργία
κoιvoτικoύ συστήµατoς
παρακoλoύθησης, ελέγχου και
εvηµέρωσης για τη θαλάσσια
κυκλoφoρία

2000/0325 15-Ιαν-01 ΠΕΡΦ Θέσπιση ενός συστήµατος
παρακολούθησης, ελέγχου
και ενηµέρωσης για τη
θαλάσσια κυκλοφορία
προκειµένου να βελτιωθεί
η πρόληψη και η
παρέµβαση σε περίπτωση
ατυχήµατος και κινδύνων
ρύπανσης των ακτών των
κρατών µελών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

∆ΙΟΙΚ 2001+n COM: Οι επιπτώσεις της παρούσας πρότασης
επί του µέρους Α του προϋπολογισµού είναι
γενικώς περιορισµένες. Θα είναι απαραίτητη µία
τακτική παρακολούθηση της εφαρµογής της
οδηγίας, που θα περιλαµβάνει την προετοιµασία
και τη συµµετοχή σε συνεδριάσεις καθώς και
διάφορες δράσεις συντονισµού µε τα κράτη
µέλη. Κατά τα λοιπά, ένα µεγάλο µέρος των
καθηκόντων διαχειρίσης θα αναληφθεί στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια στη Θαλάσσα

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv τρoπoπoίηση τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 738/93
για τηv τρoπoπoίηση τoυ
µεταβατικoύ καθεστώτoς της
κoιvής oργάvωσης αγoράς για τα
σιτηρά και τo ρύζι στηv
Πoρτoγαλία τo oπoίo
πρoβλέπεται από τov καvovισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3653/90

2000/0295 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Ανανέωση του επιπέδου
ενισχύσεων προς την
Πορτογαλία που
εφαρµοζόταν το 2000/01
για το έτοςεσοδείας
2001/02

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµός
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n COM: Η παρούσα πρόταση κανονισµού
αποτελεί συνέχεια της αίτησης του Συµβουλίου,
στο πλαίσιο της δέσµης τιµών για το 2000/01, να
ανανεωθεί για το 2001/02 το επίπεδο ειδικών
ενισχύσεων που εφαρµόζεται το 2000/01 στους
παραγωγούς σιτηρών στην Πορτογαλία
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τη σύσταση
ταµείoυ απoζηµίωσης για ζηµίες
πoυ oφείλovται σε πετρελαϊκή
ρύπαvση στα ευρωπαϊκά ύδατα
και τη θέσπιση άλλωv
συµπληρωµατικώv µέτρωv

2000/0326 15-Ιαν-01 ΠΕΡΦ Να εξασφαλισθεί µία
δίκαιη αποζηµίωση για τα
θύµατα ζηµιών από
ρύπανση που προκλήθηκαν
από τα πετρελαιοφόρα στα
ευρωπαϊκά ύδατα και να
θεσπισθεί ένα σύστηµα
αποτρεπτικών οικονοµικών
κυρώσεων εις βάρος τωνα
τόµων που εµπλέκονται
στην προµήθεια και τη
χρησιµοποίηση πλοίων που
δεν πληρούν τις
προβλεπόµενες
προδιαγραφές

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

∆ΙΟΙΚ
ΕΣΩΤ.ΠΟΛ.
ΜΕΤΑΦ.

2001+n COM: Επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
εφαρµογής του κανονισµού

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τηv Ίδρυση
Ευρωπαϊκoύ Οργαvισµoύ για
τηv Ασφάλεια στη Θάλασσα

2000/0327 15-Ιαν-01 ΠΕΡΦ Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός για την
Ασφάλεια στη Θαλάσσα
θα ιδρυθεί προκειµένου να
θεσπίσει ένα υψηλό, ενιαίο
και αποτελεσµατικό
επίπεδο στον τοµέα της
θαλάσσιας ασφάλειας στο
εσωτερικό της Κοινότητας

δράση που
επιβαρύνει εν
µέρει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

∆ΙΟΙΚ 2001+n COM: Κοινοτική συµβολή που στοχεύει στην
ισοσκέλιση των δαπανών και των εσόδων του
Οργανισµού
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για
τη σύvαψη τoυ πρωτoκόλλoυ
πoυ καθoρίζει τις αλιευτικές
δυvατότητες και τη χρηµατική
αvτιστάθµιση πoυ πρoβλέπovται
στη συµφωvία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και της Κυβέρvησης
της ∆ηµoκρατίας της Iσηµεριvής
Γoυιvέας όσov αφoρά τηv αλιεία
αvoικτά τωv ακτώv της
Iσηµεριvής Γoυιvέας κατά τηv
περίoδo από 1ης Ioυλίoυ 2000
έως 30 Ioυvίoυ 2001

2000/0287 15-Ιαν-01 ΑΛΙΕ Σύναψη πρωτοκόλλου για
περίοδο ενός έτους

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΕΞΩΤ.
∆ΡΑΣΕΙΣ

2000+200
1

COM: : Συµβολή-οικονοµική αντιστάθµιση
υπέρ τρίτης χώρας έναντι παροχής αλιευτικών
δυνατοτήτων από αυτή που καταγράφονται στο
πρωτόκολλο

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv τρoπoπoίηση τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ.
1696/71 περί κoιvής
oργαvώσεως αγoράς στov τoµέα
τoυ λυκίσκoυ

2000/0330 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Ανανέωση για περίοδο δύο
ετών του ποσού βοήθειας
που ισχύει σήµερα

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+200
2

COM: Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής θα υποβάλουν έκθεση
που θα περιλαµβάνει επίσης τα ειδικά µέτρα και
θα καταθέσουν κατάλληλες προτάσεις
λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις επί της
προσχώρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των
υποψηφίων χωρών, ορισµένες από τις οποίες
είναι σηµαντικοί παραγωγοί λυκίσκου
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ
τρoπoπoιητικoύ τoυ καvovισµoύ
(ΕΚ) αριθ. 1259/1999 σχετικά µε
τη θέσπιση κoιvώv καvόvωv για
τα καθεστώτα άµεσης στήριξης
στo πλαίσιo της κoιvής
γεωργικής πoλιτικής

2000/0335 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Προκειµένου να
απλοποιηθούν οι
διοικητικές διαδικασίες για
τους αγρότες που
εισπράττουν επί του
παρόντος άµεσες
ενισχύσεις χαµηλού ύψους
δυνάµει διαφόρων
καθεστώτων στήριξης της
ΚΑΠ, το παρόν µέτρο
προβλέπει ότι τα κράτη
µέλη καταβάλλουν κατά τη
διάρκεια δοκιµαστικής
περιόδου στους
επιλέξιµους παραγωγούς
που επιλέγουν το
απλοποιηµένο καθεστώς
ενιαίο κατ' αποκοπήν ποσό
που υπολογίζεται βάσει
των προηγουµένων
πληρωµών και που δεν
µπορεί να υπερβεί ανώτατο
ετήσιο ποσό 1 000 ευρώ

�/� �/� COM: Το µέτρο δεν έχει επιπτώσεις επί του
προϋπολογισµού στο βαθµό που το
προτεινόµενο καθεστώς προβλέπει απλώς την
καταβολή των υφισταµένων ενισχύσεων
σύµφωνα µε µία απλοποιηµένη διαδικασία.
Ωστόσο, στην πράξη, η εφαρµογή του
καθεστώτος θα µπορούσε να προκαλέσει
ορισµένες οικονοµίες: * η ενιαία πληρωµή
υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών
ενισχύσεων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια προηγουµένου έτους αναφοράς ή κατά
τη διάρκεια τριετούς περιόδου, ενώ οι
µελλοντικές ενισχύσεις που καταβάλλονται
εκτός του απλοποιηµένου καθεστώτος
αυξάνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις αποφάσεις
που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Ατζέντας
2000·* ωστόσο, οι παραγωγοί που θα
εισέπρατταν συνολική ενίσχυση που υπερέβαινε
τα 1000 ευρώ, δυνάµει των υφισταµένων
διατάξεων, µπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν
στο απλοποιηµένο καθεστώς και να εισπράττουν
ανώτατο ποσό 1000 ευρώ
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την υλοποίηση
του τοµέα ανωτάτου επιπέδου
"ΕU" στο ∆ιαδίκτυο (Internet)

2000/0328 15-Ιαν-01 ΒΕΕΕ Εφαρµογή (δηµιουργία,
λειτουργία και εποπτεία)
του τοµέα ανωτάτου
επίπεδου "EU" στο
∆ιαδίκτυο (Internet).

δράση που
επιβαρύνει εν
µέρει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΕΣΩΤ.ΠΟΛ. 2001+n COM: Οι δαπάνες της Επιτροπής αφορούν τις
ακόλουθες δραστηριότητες: διαβούλευση µε
συµµετέχοντες του ιδιωτικού τοµέα, π.χ. έξοδα
εµπειρογνωµόνων και συνεδριάσεων·
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, π.χ.
συµβουλευτική επιτροπή και άλλες
συνεδριάσεις· δηµοσιεύσεις στο πλαίσιο της εν
λόγω πρωτοβουλίας

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ
περί ειδικώv µέτρωv, όσov
αφoρά oρισµέvα γεωργικά
πρoϊόvτα, υπέρ τωv υπερπόvτιωv
γαλλικώv διαµερισµάτωv

2000/0313 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Αντιµετώπιση των
µόνιµων µειονεκτηµάτων
και των ειδικών αναγκών
των εν λόγω περιφερειών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n COM: Τα κατ' εξαίρεσιν µέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα δεν έχουν καµία οικονοµική
επίπτωση. Πράγµατι, κάθε ενδεχόµενη
συµπληρωµατική δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί
στο εσωτερικό της συνολικής πίστωσης που έχει
καθορισθεί για την περίοδο 2000-2006 µε
αναδιάταξη των ποσών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων ή των ενιαίων εγγράφων
προγραµαµτισµού. Τα προγράµµατα αυτά
χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις της
γραµµής Β2-1000 (στόχος αριθ. 1 � ΕΓΤΠΕ
Προσανατολισµός).
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ
περί ειδικώv µέτρωv, όσov
αφoρά oρισµέvα γεωργικά
πρoϊόvτα, υπέρ τωv Αζόρωv και
της Μαδέρας

2000/0314 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Αντιµετώπιση των
µόνιµων µειονεκτηµάτων
και των ειδικών αναγκών
των εν λόγω περιφερειών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n COM: Τα κατ' εξαίρεσιν µέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα δεν έχουν καµία οικονοµική
επίπτωση. Πράγµατι, κάθε ενδεχόµενη
συµπληρωµατική δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί
στο εσωτερικό της συνολικής πίστωσης που έχει
καθορισθεί για την περίοδο 2000-2006 µε
αναδιάταξη των ποσών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων ή των ενιαίων εγγράφων
προγραµαµτισµού. Τα προγράµµατα αυτά
χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις της
γραµµής Β2-1000 (στόχος αριθ. 1 � ΕΓΤΠΕ
Προσανατολισµός).

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ,
περί ειδικώv µέτρωv, όσov
αφoρά oρισµέvα γεωργικά
πρoϊόvτα, υπέρ τωv Καvαρίωv
Νήσωv

2000/0316 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Αντιµετώπιση των
µόνιµων µειονεκτηµάτων
και των ειδικών αναγκών
των εν λόγω περιφερειών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n COM: Τα κατ' εξαίρεσιν µέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα δεν έχουν καµία οικονοµική
επίπτωση. Πράγµατι, κάθε ενδεχόµενη
συµπληρωµατική δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί
στο εσωτερικό της συνολικής πίστωσης που έχει
καθορισθεί για την περίοδο 2000-2006 µε
αναδιάταξη των ποσών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων ή των ενιαίων εγγράφων
προγραµαµτισµού. Τα προγράµµατα αυτά
χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις της
γραµµής Β2-1000 (στόχος αριθ. 1 � ΕΓΤΠΕ
Προσανατολισµός).
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv τρoπoπoίηση τoυ
καvovισµoύ (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 περί κoιvής
oργαvώσεως αγoράς στov τoµέα
τoυ βoείoυ κρέατoς

2000/0317 15-Ιαν-01 ΓΕΩΡ Ειδικά µέτρα που αφορούν
ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των
υπερποντίων
διαµερισµάτων, των
Αζορών και της Μαδέρας
και των Καναρίων Νήσων
προκειµένου να
αντιµετωπισθούν τα
µόνιµα µειονεκτήµατα και
ειδικές ανάγκες των εν
λόγω περιφερειών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό
της ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n COM: Τα κατ' εξαίρεσιν µέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα δεν έχουν καµία οικονοµική
επίπτωση. Πράγµατι, κάθε ενδεχόµενη
συµπληρωµατική δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί
στο εσωτερικό της συνολικής πίστωσης που έχει
καθορισθεί για την περίοδο 2000-2006 µε
αναδιάταξη των ποσών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων ή των ενιαίων εγγράφων
προγραµαµτισµού. Τα προγράµµατα αυτά
χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις της
γραµµής Β2-1000 (στόχος αριθ. 1 � ΕΓΤΠΕ
Προσανατολισµός).
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τη
θέσπιση πρoγράµµατoς
εvθάρρυvσης, αvταλλαγώv,
κατάρτισης και συvεργασίας
στov τoµέα της πρόληψης της
εγκληµατικότητας (Iππoκράτης)

2000/0304 15-Ιαν-01 ΕΛΕΥ Κατ'εφαρµογή του άρθρου
29 της ΣΕΕ προτείνεται η
θέσπιση ενός
χρηµατοδοτικού µέσου,
επονοµαζοµένου
πρόγραµµα Ιπποκράτης,
που έχει ως στόχο την
ενθάρρυνση της
συνεργασίας µεταξύ.όλων
των δηµοσίων ή ιδιωτικών
οργανισµών των κρατών
µελών που εµπλέκονται
στην πρόληψη της
εγκληµατικότητας,
οργανωµένης ή άλλης.
Σχετικώς προτείνεται η
συγχρηµατοδότηση
δράσεων κατάρτισης,
προγραµµάτων
ανταλλαγών και περιόδων
άσκησης, η οργάνωση
συναντήσεων, διαλέξεων ή
σεµιναρίων, δράσεις
µελέτης ή ερευνών καθώς
και η διάδοση των
αποτελεσµάτων των
δράσεων που
χρηµατοδοτούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

δράση που
επιβαρύνει εν
µέρει τον
προϋπολογσιµό
της ΕΕ

ΕΣΩΤ.ΠΟΛ.
∆ΕΥ

2001+200
2

COM: Υφίστανται δύο τύποι επιχορηγήσεων: η
επιχορήγηση µε συγχρηµατοδότηση από άλλες
πηγές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα για τις
δράσεις που υποβάλλονται από οργανωτές των
κρατών µελών, επιχορηγήσεις που καλύπτουν
µέχρι το 70% του συνολικού κόστους του
σχεδίου· οι επιχορηγήσεις κατά 100% για τις
ειδικές δράσεις που αφορούν πτυχές ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος κατά προτεραιότητα και για τα
συµπληρωµατικά µέτρα, εντός ορίου 10% του
ετήσιου προϋπολογισµού για κάθε µια από τις
δύο αυτές κατηγορίες
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τη
θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
του πρoγράµµατoς εvθάρρυvσης,
αvταλλαγώv, κατάρτισης και
συvεργασίας πoυ απευθύvεται
στoυς ασκoύvτες συναφή πρoς
τη δικαιoσύvη επαγγέλµατα
(GROTIUS γεvικές και πoιvικές
υπoθέσεις II)

2000/0339 15-Ιαν-01 ΕΛΕΥ Η δράση έχει ως στόχο τη
διασφάλιση της συνέχειας
του προγράµµατος Grotius,
που έληξε στο τέλος του
2000

δράση που
επιβαρύνει εν
µέρει τον
προϋπολογσιµό
της ΕΕ

ΕΣΩΤ.ΠΟΛ.
∆ΕΥ

2001+200
2

Το πρόγραµµα προβλέπεται για διάρκεια δύο
ετών (2001-2002), προκειµένου να µελετηθεί η
σκοπιµότητα της συγχώνευσης των
υφισταµένων προγραµµάτων (Grotius, Oisin και
Stop) σε ένα µόνο πρόγραµµα που θα διέπεται
από τις διατάξεις του τίτλου VΙ της Συνθήκης
ΕΕ

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τη
θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
τoυ πρoγράµµατoς εvθάρρυvσης
αvταλλαγώv, κατάρτισης και
συvεργασίας µεταξύ τωv
υπηρεσιώv καταστoλής τωv
κρατώv µελώv της Ευρωπαϊκής
Έvωσης (ΟISIN II)

2000/0340 15-Ιαν-01 ΕΛΕΥ Η δράση έχει ως στόχο τη
διασφάλιση της συνέχειας
του προγράµµατος Οisin
που έληξε στις 19
∆εκεµβρίου 2000

δράση που
επιβαρύνει εν
µέρει τον
προϋπολογσιµό
της ΕΕ

ΕΣΩΤ.ΠΟΛ.
∆ΕΥ

2001+200
2

COM: Υφίστανται δύο τύποι επιχορηγήσεων: η
επιχορήγηση µε συγχρηµατοδότηση από άλλες
πηγές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα για τις
δράσεις που υποβάλλονται από οργανωτές των
κρατών µελών, επιχορηγήσεις που καλύπτουν
µέχρι το 70% του συνολικού κόστους του
σχεδίου· οι επιχορηγήσεις κατά 100% για τις
ειδικές δράσεις που αφορούν πτυχές ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος κατά προτεραιότητα και για τα
συµπληρωµατικά µέτρα, εντός ορίου 10% του
ετήσιου προϋπολογισµού για κάθε µια από τις
δύο αυτές κατηγορίες.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τη
θέσπιση µιας δεύτερης φάσης
τoυ πρoγράµµατoς εvθάρρυvσης,
αvταλλαγώv, κατάρτισης και
συvεργασίας πoυ απευθύvεται
στα πρόσωπα πoυ είvαι
υπεύθυvα για τηv καταπoλέµηση
της εµπoρίας αvθρώπωv και της
σεξoυαλικής εκµετάλλευσης
παιδιώv (STOP II)

2000/0341 15-Ιαν-01 ΕΛΕΥ Η δράση έχει ως στόχο τη
διασφάλιση της συνε΄χειας
του προγράµµατος Stop,
που έληξε στο τέλος του
2000

δράση που
επιβρύνει εν µέρει
τον
προϋπολογισµό
τηςε ΕΕ

ΕΣΩΤ.ΠΟΛ.
∆ΕΥ

2001+200
2

COM: Υφίστανται δύο τύποι επιχορηγήσεων: η
επιχορήγηση µε συγχρηµατοδότηση από άλλες
πηγές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα για τις
δράσεις που υποβάλλονται από οργανωτές των
κρατών µελών, επιχορηγήσεις που καλύπτουν
µέχρι το 70% του συνολικού κόστους του
σχεδίου· οι επιχορηγήσεις κατά 100% για τις
ειδικές δράσεις που αφορούν πτυχές ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος κατά προτεραιότητα και για τα
συµπληρωµατικά µέτρα, εντός ορίου 10% του
ετήσιου προϋπολογισµού για κάθε µια από τις
δύο αυτές κατηγορίες.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµµα-
τισµός -
καταλογι-
σµός

οικον.
έτος -

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τις
δράσεις στov τoµέα εvίσχυσης
τωv εκριζωθέvτωv πληθυσµώv
στις αvαπτυσσόµεvες χώρες της
Ασίας και της Λατιvικής
Αµερικής

2000/0338 15-Ιαν-01 ΑΝΑΠ Εφαρµογή ενός
προγράµµατος στήριξης
και βοήθειας υπέρ των
εκριζωθέντων πληθυσµών
για να αντιµετωπισθούν οι
πιεστικές τους ανάγκες,
εφόσον αυτές δεν
καλύπτονται από την
ανθρωπιστική βοήθεια, και
για να υλοποιηθούν πιο
µακροπρόθεσµα σχέδια και
προγράµµατα δράσεων
που αποσκοπούν στην
αυτάρκεια, την ένταξη ή
την επανένταξη των
πληθυσµών αυτών

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογσιµό
της ΕΕ

ΕΞΩΤ.
∆ΡΑΣΕΙΣ

2001+n COM: Η οικονοµική στήριξη βάσει του
παρόντος κανονισµού λαµβάνει τη µορφή µη
επιστρεφόµενων ενισχύσεων: θα πρέπει να
επιδιωχθεί η συγχρηµατοδότηση µε άλλους
δωρητές, ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τοµέα
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό
Τίτλος Αρµόδια

επιτροπή:
στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Ειδική έκθεση αριθ. 8/1999 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
όσον αφορά τις ασφάλειες και εγγυήσεις που προβλέπονται
στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα για την προστασία της
είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, συνοδευόµενη
από τις απαντήσεις της Επιτροπής

ΕΛΕΓ 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

.../... 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Ειδικές εκθέσεις αριθ. 6/1999, 7/1999, 3/2000 και 7/2000
όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία (εκτέλεση του
προϋπολογισµού), συνοδευόµενες από τις απαντήσεις της
Επιτροπής

ΕΛΕΓ 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

.../... 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σχετικά µε τις βοήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο της αποκατάστασης της
ειρήνης και του κράτους δικαίου, συνοδευόµενη από τις
απαντήσεις της Επιτροπής

ΕΛΕΓ 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

.../... 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/1999
σχετικά µε τις ενισχύσεις για το αποκορυφωµένο γάλα και
το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται για τη
διατροφή των ζώων, αριθ. 2/1999 για την επίδραση της
µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τοµέα
των σιτηρών, αριθ. 1/2000 σχετικά µε την κλασική πανώλη
των χοίρων και αριθ. 8/2000 σχετικά µε τα κοινοτικά µέτρα
για τη διάθεση των βουτυρικών λιπαρών ουσιών
συνοδευόµενες από τις απαντήσεις της Επιτροπής

ΕΛΕΓ 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

.../... 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01
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Έκθεση της Επιτροπής για τα µέτρα που ελήφθησαν ως
συνέχεια των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που περιλαµβάνονται στο ψήφισµα
απαλλαγής για το 1997

ΕΛΕΓ 2000/2113
A5-0397/2000
van der Laan

DEC εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

.../... 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01
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Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Περιφερειακές συσκέψεις που οργάνωσε η Επιτροπή
κατά την περίοδο 1998-1999 µε θέµα την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική µετά το έτος 2002

ΑΛΙΕ Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Η εφαρµογή του κοινοτικού συστήµατος για την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια κατά την περίοδο 1996-1998

ΑΛΙΕ Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� �/� 17-Ιαν-01

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και
την απασχόληση � Μέτρα
χρηµατοδοτικής συνδροµής υπέρ των
καινοτόµων µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης

ΑΠΑΣ Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Η κατάσταση των διασυνοριακών εργαζοµένων ΑΠΑΣ Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Αναθεώρηση του SLIM: Απλούστερη νοµοθεσία για την
εσωτερική αγορά

ΝΟΜΙ Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 15-Ιαν-01 16-Ιαν-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Η κατάσταση και οι προοπτικές των νέων γεωργών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΓΕΩΡ Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01

∆ιατροπικότητα και διατροπικές εµπορευµατικές
µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΦ Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 17-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική µπροστά στην πρόκληση
της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας

ΑΛΙΕ Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� �/� 17-Ιαν-01

Εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου αριθ. 96/694
της 2ας ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την ισόρροπη
συµµετοχή των γυναικών και των ανδρών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων

ΓΥΝΑ Καραµάνου A5-0373/2000 2000/2117 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Εφαρµογή της οδηγίας 96/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου για
τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

ΠΕΡΒ Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

17-Ιαν-01

Προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια στην ΕΕ � Έκθεση
προόδου και ιεράρχηση δράσεων

ΠΕΡΦ Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 17-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Προστασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής
κληρονοµιάς στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΛΙ de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 15-Ιαν-01 16-Ιαν-01

Η κατάσταση της ανταγωνιστικότητας των δασοκοµικών
και συναφών βιοµηχανιών στην ΕΕ

ΒΕΕΕ Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Εφαρµογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία
των υδάτων από την νιτρορύπανση

ΠΕΡΒ Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

17-Ιαν-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους ΠΕΡΒ Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

17-Ιαν-01

Αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Ιδρύµατος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για το οικονοµικό έτος 1998, συνοδευόµενη
από τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΕΛΕΓ Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� �/� 16-Ιαν-01

Πολυτοµεακή Οµάδα για το οργανωµένο έγκληµα �
κοινή δράση σχετικά µε τις αµοιβαίες εκτιµήσεις, όσον
αφορά την εφαρµογή και την υλοποίηση σε εθνικό
επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων στον τοµέα της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος

ΕΛΕΥ Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS αναβλήθηκε �/� �/� �/�

Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κορέας

ΕΞΩΤ Brok B5-0037/2001 �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

�/� 17-Ιαν-01 17-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Ικανοποιητική εφαρµογή των περιβαλλοντικών οδηγιών ΠΕΡΒ Jackson B5-0038/2001 �/� Πρ.Ερ.-
Επιτροπή

εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Προτεραιότητες του Συµβουλίου ενόψει της επικείµενης
συνόδου της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
ΟΗΕ στη Γενεύη

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0040/2001 �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

κοινό
ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

17-Ιαν-01 17-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Συνέπειες της χρήσης όπλων µε απεµπλουτισµένο
ουράνιο

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0047/2001 �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

17-Ιαν-01 17-Ιαν-01 17-Ιαν-01

Μπαγκλαντές ΑΝΑΠ Miranda B5-
0048/2001/
αναθ.1

�/� Πρ.Ερ.-
Επιτροπή

εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 16-Ιαν-01 18-Ιαν-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

∆ίκη των Ερυθρών Χµερ στην Καµπότζη Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0055/2001 �/� Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Καθεστώς θεώρησης διαβατηρίων που επιβάλλεται στη
Ρωσική Οµοσπονδία και στη Γεωργία

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0056/2001 �/� Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Η κατάσταση στις τουρκικές φυλακές Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0059/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
Ανθρώπου

κοινό
ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

�/� 14-Dec-00 18-Ιαν-01

∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0060/2001 �/� Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Η κατάσταση στην Αλγερία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0066/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
Ανθρώπου

κοινό
ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Σεισµός στο Ελ Σαλβαδόρ Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0068/2001 �/� Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

εγκριθέν
ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 18-Ιαν-01 18-Ιαν-01

Πρόγραµµα δραστηριότητας της Σουηδικής Προεδρίας Συµβούλιο Persson �/� �/� ∆ήλωση
Συµβουλίου

�/� 17-Ιαν-01 �/� �/�

Αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Βασιλείου του Μαρόκου

Επιτροπή Fischler �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπής

�/� �/� 16-Ιαν-01 �/�
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 37
Type: http:

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdessantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdessantos@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdessantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdessantos@cese.europa.eu
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Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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