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Πολιτικές Οµάδες

ΡΡΕ/ΕD
ΕΛΚ/Ε∆

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

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

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

GUE-NGL/
ΕΕΑ-ΑρΠρΒΧ

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

ΕUEN/Εευρ Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
TDI/ΤΣΑΒ Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή Οµάδα
ΕDD/Ε∆∆ Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΝΙ/ΜΕ Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

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

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

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

Μπορείτε να συµβουλευθείτε το παρόν ∆ΕΛΤΙΟ στο Σύστηµα EPADES,
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\08A2000_ΕL.doc
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Ιουλίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση
της εκλογής του

κ. Raffaele FITTO (ΕΛΚ-Ε∆/IT)

ως Προέδρου της Περιφέρειας της Απουλίας. Η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε
ισχύ από της 21ης Ιουνίου 2000.

____________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
∆ΥΟ ΙΤΑΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοµέλειας της 3ης Ιουλίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έλαβε γνώση της εκλογής του:

κυρίου Luciano Emilio CAVERI
εις αντικατάσταση του κυρίου Massimo CACCIARI (ΦΙΛ/IT),
µε ισχύ από 21ης Ιουνίου 2000

κυρίου Generoso ANDRIA
εις αντικατάσταση του κυρίου Raffaele FITTO (PPE-DE/IT),
µε ισχύ από 21ης Ιουνίου 2000

____________________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥΗ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Pierre SCHORI (ΕΣΚ/SV)

παραιτήθηκε από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1ης
Αυγούστου 2000

Το Κοινοβούλιο έλαβε σχετική γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 7ης Ιουλίου 2000.

____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0532/00)  4 και 5 Iουλίου 2000

28 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Andrew DUFF Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Μεταφορά ύδατος από τη Γαλλία στην Ισπανία και
αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων

H-0519/00

Roy PERRY Ψηφιακή ραδιοφωνία H-0525/00

John CUSHNAHAN Συµφωνία µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τον ΠΟΕ H-0531/00

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Βελτίωση Εξαγωγικής Ικανότητας Χωρών
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

H-0536/00

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράκ H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Το καθεστώς ορισµένων κρατών µελών της ΕΕ που δεν
ανήκουν στη συµµαχία

H-0542/00

María IZQUIERDO ROJO Προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας στον τοµέα της
προώθησης της θέσης των γυναικών

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Γνώµη του Συµβουλίου για την υπόθεση Pelinka στην
Αυστρία

H-0552/00

Maj THEORIN ∆ιεθνές ποινικό δικαστήριο (∆Π∆) H-0554/00

Concepció FERRER Το εµπόριο διαµαντιών ως αιτία διενέξεων στην
Αφρική

H-0556/00

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Παραβιάσεις του Κυπριακού εναερίου χώρου από
τουρκικά µαχητικά

H-0565/00

Olivier DUPUIS Μιλόσεβιτς H-0569/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Εγκληµατικότητα στο πλαίσιο της τεχνολογίας των
πληροφοριών ("cybercrime")

H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Το καθεστώς ορισµένων κρατών µελών της ΕΕ που δεν
ανήκουν στη συµµαχία

H-0543/00

Maj THEORIN ∆ιεθνές ποινικό δικαστήριο (∆Π∆) H-0555/00

Michl EBNER Ευαίσθητη διάβαση των Άλπεων H-0560/00

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

κ. NIELSON

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Χρήση από την Τουρκία των Κοινοτικών κονδυλίων H-0524/00

Caroline LUCAS Αναπτυσσόµενες χώρες και διαχείριση των
εκτρεφόµενων ζώων

H-0540/00

Caroline JACKSON Ο κ. Gavin Howard και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της
Βόρειας Περιφέρειας (PDRN II) EEC (Γ∆ VΙΙΙ)

H-0567/00

Bernd POSSELT Ανθρωπιστική βοήθεια για την Τσετσενία H-0573/00

κ. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Η αρχή της προσθετικότητας H-0523/00

Monica FRASSONI Νέα προγράµµατα διαρθρωτικών ταµείων και
βοποικιλότητα

H-0528/00

Kωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων για το Ελληνικό
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

H-0544/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κα WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Έργα αποξήρανσης στον κόλπο του ∆ουβλίνου H-0521/00

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

∆ιαχείριση τοξικών αποβλήτων H-0529/00

Anneli HULTHÉN Μολυσµένες εκτάσεις H-0547/00

Arlette LAGUILLER Βιοµηχανίες πυροτεχνηµάτων H-0548/00

________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

(*)
Συµβούλιο 24 13 3 9 1 0 1 κ. MOSCOVICI

Επιτροπή 54 15 36 8 1 0 2 κ. VIRORINO
κ. PATTEN
κα de PALACIO
κ. NIELSON
κ. BARNIER
κα WALLSTRÖM

Σύνολο 78 28 39 17 2 0 3

(*) Λόγω της καθυστερηµένης αφίξεως ορισµένων κειµένων, το Συµβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

7/2000 290.403 Cristiana MUSCARDINI Εµπάργκο στο Ιράκ 10.4.2000 10.07.2000 27

8/2000 291.824 Caroline LUCAS, Luisa
MORGANTINI, Ulla
SANDBAEK, Patricia
McKENNA

Πολιτική πυρηνικής αποτροπής 16.05.2000 26.08.2000 32

9/2000 293.050 Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 14.06.2000 14.09.2000 12

                                                          
1 Κατάσταση στις  07.07.2000
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

89/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την καταδίκη των κ.κ. Statkevitch και Chtchoukine

Βρυξέλλες,  28 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καταδίκη στις 19 Ιουνίου του
κ. Statkevitch, προέδρου του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος και του κ. Chtchoukine σε ποινές
φυλάκισης µε αναστολή.  Με τις καταδίκες αυτές παραµένουν ελεύθεροι, γεγονός το οποίο
σηµειώνει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, αλλά κινδυνεύουν να µην µπορούν να συµµετάσχουν στις
επόµενες εκλογές.

Οι καταδίκες αυτές οι οποίες ακολουθούν την καταδίκη του κ. Tchiguir πρώην πρωθυπουργού και
τα διοικητικά µέτρα τα οποία εµπόδισαν το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα της Λευκορωσίας να
διεξάγει το ετήσιο συνέδριό του σε οµαλές συνθήκες, καταδεικνύουν για µία ακόµα φορά την
ύπαρξη των εµποδίων τα οποία περιορίζουν τη δραστηριότητα των προσωπικοτήτων και των
πολιτικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης στη χώρα αυτή.

∆εδοµένου ότι στα πλαίσια αυτά δεν µπορούν να οργανωθούν δηµοκρατικές και δίκαιες εκλογές, η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ο ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέφρασαν από κοινού, µεταξύ
τεσσάρων σηµαντικών όρων, την ανάγκη µιας περιόδου "πολιτικής εκεχειρίας", η οποία θα
επιτρέψει να προετοιµαστούν, να οργανωθούν και να διεξαχθούν οι εκλογές σε αποδεκτές
συνθήκες.  Πρόσφατα, ο ίδιος ο Πρόεδρος Loukachenko τάχθηκε δηµόσια υπέρ αυτής της
πρότασης, κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας του "εθνικού διαλόγου" που προώθησε η
κυβέρνηση.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί επιµόνως τις αρχές της Λευκορωσίας, εάν πράγµατι
επιθυµούν να γίνουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές αποδεκτές από τα θεσµικά όργανα και τη διεθνή
κοινότητα, να λάβουν - όσο είναι ακόµα καιρός - όλα τα αναγκαία µέτρα για να δηµιουργηθεί
επιτέλους το κλίµα της ελάχιστης εµπιστοσύνης, χωρίς το οποίο είναι αδύνατον να διεξαχθούν
ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.  Πρόκειται συγκεκριµένα για τα εξής µέτρα :

- τη δυνατότητα συµµετοχής στις προσεχείς εκλογές πολιτικών προσωπικοτήτων που έχουν
καταδικαστεί πρόσφατα, συγκεκριµένα των κ.κ. Tchiguir και Statkevitch,

- την απελευθέρωση των πολιτικών προσωπικοτήτων που κρατούνται ακόµα,

- τη δραστηριότητα των πολιτικών κοµµάτων και µη κυβερνητικών οργανισµών της
αντιπολίτευσης, των ελεύθερων συνδικάτων και των ανεξάρτητων εφηµερίδων που
εξακολουθούν να παρενοχλούνται υπερβολικά συχνά, ιδιαίτερα δε στην επαρχία,
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- την άσκηση των ατοµικών, δηµόσιων και συνδικαλιστικών ελευθεριών,

- την πρόσβαση, αυτονόητη σε κάθε δηµοκρατία, όλων των κοµµάτων -
συµπεριλαµβανοµένων των κοµµάτων της αντιπολίτευσης - στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,

- τη συµµετοχή των αντιπροσώπων όλων των κοµµάτων - συµπεριλαµβανοµένων των
κοµµάτων της αντιπολίτευσης - στη σύνθεση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών
εκλογικών επιτροπών,

- την έναρξη ενός πραγµατικού διαλόγου µεταξύ της εξουσίας και των κοµµάτων της
αντιπολίτευσης, όπως συνιστάται στην τελική δήλωση της διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ
της Κωνσταντινούπολης.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, µαζί µε τα άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τον ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο
της Ευρώπης, µπορεί να λάβει την απόφαση να παρατηρήσει τις εκλογές αυτές, µόνο στο βαθµό
που θα ληφθούν ταχέως συγκεκριµένες και σηµαντικές αποφάσεις σ΄αυτούς τους διαφορετικούς
τοµείς.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
ΕΟΧ, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

90/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Συνοριακή
Συνθήκη ανάµεσα στη Σαουδική Αραβία και την Υεµένη

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επικύρωση της Συνθήκης για
τον καθορισµό των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων ανάµεσα στο Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας και της ∆ηµοκρατίας της Υεµένης, η οποία υπογράφηκε στις 12 Ιουνίου 2000 στη Τζέντα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η συµφωνία αυτή θα εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των δύο χωρών
και θα συµβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή καθώς και στην ανάπτυξη της
οικονοµικής και περιφερειακής συνεργασίας.

________________________
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91/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τον εµφύλιο πόλεµο στο Σουδάν

Βρυξέλλες,  30 Ιουνίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται πλήρως τα συµπεράσµατα της έκτης συνεδρίασης της
Επιτροπής για το Σουδάν του Φόρουµ των Εταίρων της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη
(∆ΑΑ) που έγινε στο Όσλο στις 20 Ιουνίου. Σε αυτή τη συνάρτηση, η ΕΕ θα ήθελε να καταστήσει
σαφές ότι ανησυχεί σοβαρά για την επίθεση που άρχισε το SPLM/A στην περιοχή Bahr al- Ghazal.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση να τηρηθούν οι υποχρεώσεις οι οποίες είχαν αναληφθεί για
κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, και εκφράζει την ελπίδα τα µέρη να
αναγγείλουν το συντοµότερο δυνατό γενική και απεριόριστη κατάπαυση του πυρός.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την δήλωση του SPLM/A της 19ης Ιουνίου 2000 µε την οποία
διακήρυξε ότι επιστρέφει στις ειρηνευτικές συνοµιλίες και καλεί την σουδανική κυβέρνηση και το
SPLM/A να επαναλάβουν σύντοµα τις διαπραγµατεύσεις για την ειρήνη υπό την αιγίδα της ∆ΑΑ.

________________________

93/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις εκλογές στη Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών στη Ζιµπάµπουε, µε
την επίσηµη αναγγελία των αποτελεσµάτων, στις 27 Ιουνίου 2000, και συγχαίρει το λαό της
Ζιµπάµπουε για την πολύ µεγάλη συµµετοχή του καθώς και για την πειθαρχία που επέδειξε. Η ΕΕ
θεωρεί ότι οι εκλογές αυτές υπήρξαν µία σαφής ένδειξη της απόφασης του Ζιµπαµπουανού λαού
να διαλέξει το πεπρωµένο του ειρηνικά και δηµοκρατικά.

Μια ευρωπαϊκή αποστολή παρατηρητών παρακολούθησε τις εκλογές και, στην έκθεσή της µε
ηµεροµηνία 4 Ιουλίου, σηµείωσε ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίµα ηρεµίας και ήταν καλά
οργανωµένη, παρά τον υψηλό βαθµό βίας, εκφοβισµού και καταναγκασµού που σηµάδεψε την
προεκλογική εκστρατεία. Η ΕΕ καλεί µετ' επιµονής την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να εµποδίσει
νέες πράξεις βίας.
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Η ΕΕ πιέζει τις αρχές της Ζιµπάµπουε να εργασθούν µε την αντιπολίτευση και την κοινωνία των
πολιτών προκειµένου να ξεκινήσει ένας εποικοδοµητικός και ανοιχτός διάλογος που θα επιτρέψει
στη χώρα να πάει µπροστά και, ειδικότερα, να καταπολεµήσει και να υπερβεί τις σοβαρές
οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ υπενθυµίζει τη θεµελιώδη
σηµασία που έχει η αποκατάσταση του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των
δηµοκρατικών αρχών και της υπεροχής του δικαίου. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να εργασθεί µε όλους
τους πολίτες της Ζιµπάµπουε που δέχονται τις αρχές αυτές.

Οι χώρες της Κεντρικής και 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.

________________________

94/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση των ιρανών εβραίων

Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησύχησε ιδαιτέρως µαθαίνοντας την απόφαση που εξέδωσε το
επαναστατικό δικαστήριο του Chiraz. Εκφράζει την απογοήτευσή της διότι η δίκη διεξήχθη
κεκλεισµένων των θυρών παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει οι ιρανικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση τονίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έφεσης. ∆εδοµένης της σηµασίας που αποδίδει
στην υπόθεση αυτή, ελπίζει ότι το Εφετείο θα επανεξετάσει την απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συνεχίσει να διαβιβάζει τις ανησυχίες της στις ιρανικές αρχές.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δηλαδή η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακική
∆ηµοκρατία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία, καθώς και η Κύπρος και η Μάλτα, χώρες
επίσης συνδεδεµένες, και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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96/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατόπιν των προεδρικών εκλογών στο Μεξικό

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2000

1 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Vicente Fox Quesada για την εκλογική νίκη του και του
εκφράζει τις ευχές της για πλήρη επιτυχία στο έργο που τον περιµένει ως επικεφαλής των
Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού.

2 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την υποδειγµατική διεξαγωγή των
εκλογών και επιβεβαιώνει την ισχυροποίηση και την ωριµότητα της δηµοκρατίας στο Μεξικό.

3 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε ικανοποίηση διαπιστώνει ότι αυτή η ελεύθερη και διαφανής εκλογική
διαδικασία διεξήχθη υπό την αιγίδα ανεξαρτήτων οµοσπονδιακών εκλογικών οργάνων που
συγκροτήθηκαν στη σηµερινή τους µορφή από όλα τα πολιτικά κόµµατα του µεξικανικού
κογκρέσου µε πρωτοβουλία του Προέδρου Zedillo του οποίου η ΕΕ χαιρετίζει τη δηµοκρατική
πίστη και δέσµευση.

4 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο και το µεξικανικό λαό ότι
επιθυµεί να διατηρήσει και να εµβαθύνει τις εξαίρετες σχέσεις της µε το Μεξικό, οι οποίες
πρόσφατα ενισχύθηκαν µε τη "συνολική συµφωνία οικονοµικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού
συντονισµού και συνεργασίας".

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

________________________
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97/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το Τόγκο
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύσταση ανεξάρτητης εθνικής
εφορευτικής επιτροπής στο Τόγκο και καλεί τα µέλη της και τα κόµµατα τα οποία εκπροσωπούν να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η επιτροπή αυτή να µπορέσει να αρχίσει τις εργασίες της µε το
διορισµό προέδρου και τον καθορισµό των όρων λειτουργίας της.

Με τον τρόπο αυτό, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε στη δήλωσή της στις 20 Απριλίου, θα
καταστεί δυνατός ο καθορισµός ηµεροµηνίας βουλευτικών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
προτρέπει τα κόµµατα του Τόγκο να αποφασίσουν σύντοµα και µε συναινετικό τρόπο τις ρυθµίσεις
που απαιτούνται ακόµη για τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών και τα ενθαρρύνει επίσης να
αναλάβουν αποφασιστικά την εφαρµογή των λοιπών διατάξεων της συµφωνίας-πλαισίου του Λοµέ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προσφορά της για οικονοµική στήριξη στην εκλογική
διαδικασία εφόσον η αρχή της παροχής βοηθείας για τον προσδιορισµό των αναγκαίων µέτρων
γίνει δεκτή από τους τογκολέζους εταίρους.

Οι µεσολαβητές στον ενδοτογκολεζικό διάλογο θα συνεχίσουν, όπως το έπραξαν µέχρι τώρα, τις
συνοδευτικές δράσεις τους στη διαδικασία του διαλόγου µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

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 ΕΖΕΣ,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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98/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσον αφορά το δηµοψήφισµα της 29ης Ιουνίου 2000 στην Ουγκάντα
Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος της 29ης Ιουνίου 2000 για
την αποκατάσταση του πολυκοµµατισµού ή τη διατήρηση του συστήµατος του κινήµατος σύµφωνα
µε τα οποία η τελευταία αυτή επιλογή πλειοψήφισε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας
όπως σηµείωσαν οι ξένοι παρατηρητές. Λυπάται, ωστόσο διότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας οι οπαδοί του πολυκοµµατισµού τέθηκαν σε δυσµενέστερη µοίρα λόγω της
διατήρησης συνταγµατικών διατάξεων οι οποίες περιόριζαν τις δραστηριότητες των κοµµάτων και
λόγω της ανεπάρκειας χρηµατοδοτικών πόρων στη διάθεση της αντιπολίτευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να λάβουν υπόψιν τους τις παρατηρήσεις
αυτές για την διεξαγωγή αδιάβλητων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών το 2001.

Εξάλλου, η Ουγκάντα, δυνάµει των διεθνών συµβάσεων που έχει υπογράψει, οφείλει να
εξασφαλίσει την τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων που αποτελούν η ελευθερία έκφρασης και η
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

________________________

99/2000

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

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιµάζει εντόνως τα µεγάλης κλίµακας έκτροπα, εις βάρος κυρίως
πολιτών και επιχειρήσεων, που σηµειώθηκαν κατά τα σοβαρά επεισόδια της 4ης και 5ης Ιουλίου
2000 στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποκατάσταση της
τάξεως και καταγράφει την συµφωνία που επετεύχθη στις 5 Ιουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η εκλογική διαδικασία, ώστε το
προβλεπόµενο για τις 23 Ιουλίου δηµοψήφισµα να διεξαχθεί όντως κατά την ορισθείσα
ηµεροµηνία.

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

________________________
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100/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά δήλωση των
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας,

χωρών συνδεδεµένων µε την Ένωση, καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ µελών του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την Αγκόλα

Βρυξέλλες,  11 Ιουλίου 2000

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες
συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2000/391/PESC
που καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Ιουνίου 2000 βάσει του άρθρου 15
της συνθήκης για την ΕΕ σχετικά µε την Αγκόλα. Οι χώρες αυτές θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές
τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την εν λόγω κοινή θέση.

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

________________________

101/2000

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

της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, χωρών συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ, µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

σχετικά µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία
Βρυξέλλες,  11 Ιουλίου 2000

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης που
καθορίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Ιουνίου 2000 βάσει του
άρθρου 15 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της ειρηνευτικής διαδικασίας που ανελήφθη στα πλαίσια του Οργανισµού Αφρικανικής
Ενότητας, µεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας. θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές
να συµµορφώνονται προς αυτήν την κοινή θέση.

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

________________________
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102/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
όσον αφορά την εκλογική διαδικασία στην Αϊτή

Bρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2000

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται ανεπιφύλακτα µε το διάβηµα της αποστολής
παρατηρητών του ΟΑΕ, το οποίο συνίστατο στο να επισηµανθεί στον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας της Αϊτής και στον Πρόεδρο του Προσωρινού Εκλογικού Συµβουλίου ένα
κατάφωρο  και καθοριστικό σφάλµα στον τρόπο καταµέτρησης των ψήφων των υποψηφίων
στην εκλογή της Γερουσίας. ∆ηλώνει ότι αδυνατεί να κατανοήσει την κατηγορηµατική
άρνηση του Προσωρινού Εκλογικού Συµβουλίου και των αϊτινών αρχών να αναγνωρίσουν το
σφάλµα αυτό, που ωστόσο ήταν εύκολο να διορθωθεί.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις απαράδεκτες απειλές που οδήγησαν τον Πρόεδρο του
Προσωρινού Εκλογικού Συµβουλίου να εγκαταλείψει άρον άρον τη χώρα.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται διότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αϊτής και το
Προσωρινό Εκλογικό Συµβούλιο δεν ανταποκρίθηκαν ευνοϊκά στην διαµεσολαβητική
απόπειρα της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και στην έκκληση του Προέδρου του
Συµβουλίου Ασφαλείας, της 6ης Ιουλίου προς τις αϊτινές αρχές να λάβουν υπ�όψη τις
παρατηρήσεις της αποστολής του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας.  Στη συνάρτηση αυτή,
η διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στις 9 Ιουλίου εµφανίζεται
ιδιαίτερα αµφιλεγόµενη.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι ο άκρος σεβασµός των συνταγµατικών διατάξεων που
άπτονται των εκλογών, καθώς και του ισχύοντος εκλογικού νόµου πρέπει να θεωρείται ως
βάση των θεµελιωδών κανόνων της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπως
υπογράµµισαν ταυτόχρονα ο ΟΑΕ και η CARICOM, οργανισµοί στους οποίους ανήκει και η
Αϊτή.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι η άρνηση των αρχών να επανορθώσουν τις συνθήκες
υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι πρόσφατες ψηφοφορίες συνιστά σοβαρή παραβίαση των
θεµελιωδών αυτών κανόνων.

5. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αµέριστα τις παρατηρήσεις του
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και του επί κεφαλής της αποστολής παρατηρητών
του ΟΑΕ.  Σε περίπτωση που η διαδικασία εκδηµοκρατισµού τεθεί εν αµφιβόλω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θεωρήσει εαυτήν υποχρεωµένη να επανεξετάσει την πολιτική της
στην Αϊτή, ιδίως στον τοµέα της συνεργασίας και της ανάπτυξης. Στα πλαίσια της σύµβασης
Λοµέ κάτι τέτοιο συνεπάγεται την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 366 Α, καθώς και
µερική ή παντελή αναστολή της βοήθειας.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες ωσαύτως συνδεδεµένες, επίσης δε η Ισλανδία και το
Λιχτενστάϊν, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.

_____________________

103/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Γκάµπια
Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της µετά τις πρόσφατες συγκρούσεις στη Γκάµπια
µεταξύ µελών ενός κόµµατος της αντιπολίτευσης και στοιχείων του κυβερνώντος κόµµατος, και
µετά τις διαπιστωθείσες καταχρήσεις δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Γκάµπια να σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης σε όλες τις ενέργειές της κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης Ousainou Darboe και
24 µελών του κόµµατός του, και να τηρεί τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

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

________________________

104/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την κατάσταση στο Αφγανιστάν
Βρυξέλλες,  14 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την πρόσφατη επανάληψη εκτεταµένων συγκρούσεων στο
Αφγανιστάν.

Υπενθυµίζοντας τις διατάξεις της κοινής της θέσης της 24ης Ιανουαρίου 2000, η Ευρωπαϊκή
΄Ενωση υπογραµµίζει ότι ο πόλεµος αυτός συνεχίζεται αγνοώντας τις πολυάριθµες εκκλήσεις της
διεθνούς κοινότητας για ειρήνη. Μια νέα κλιµάκωση των µαχών θα προκαλέσει απαράδεκτη οδύνη
στον αφγανικό πληθυσµό, ο οποίος έχει ήδη πληγεί από σοβαρή ξηρασία, και θα αποτελέσει
ένδειξη ριζικής περιφρόνησης για τις προσπάθειες που έχουν αναλάβει οι δωρήτριες χώρες
προκειµένου να συνδράµουν το Αφγανιστάν.
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Οι δυσκολίες πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσµό του Αφγανιστάν, λόγω
στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανησυχούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η σκόπιµη
παρεµπόδιση της πρόσβασης των προσώπων στην ανθρωπιστική βοήθεια συνιστά παραβίαση του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ζητά από όλες τις αντιµαχόµενες φατρίες
να εγγυηθούν µια ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στον άµαχο πληθυσµό.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι πεπεισµένη ότι η παρούσα σύγκρουση δεν µπορεί να επιλυθεί µε
στρατιωτικά µέσα. Καλεί τις διάφορες φατρίες να σταµατήσουν τις εχθροπραξίες, και να
εργασθούν, µε τη βοήθεια των Ηνωµένων Εθνών, για µια πολιτική διαδικασία που θα µπορέσει να
επαναφέρει την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση παρακολουθεί µε προσοχή τις προσπάθειες που
έχουν αναληφθεί για την προώθηση διαδικασίας «loya jirgah» στην οποία θα συµµετάσχουν στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι αφγανοί πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει τις εκκλήσεις της προς τις γειτονικές προς το Αφγανιστάν
χώρες προκειµένου να πάψουν να παρεµβαίνουν στη σύγκρουση. Η ίδια διατηρεί από το 1996
απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς το Αφγανιστάν.

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

________________________

105/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έναρξη ειρηνευτικών συνοµιλιών µεταξύ της κυβέρνησης της Κολοµβίας και του Ε.L.N.

(Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης)
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την έναρξη διαδικασίας διαλόγου µεταξύ της κυβερνήσεως της
Κολοµβίας και του E.L.N., που εξαγγέλθηκε µε κοινό ανακοινωθέν στις 22 Ιουνίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει την έναρξη των συνοµιλιών αυτών και των µέτρων που
ελήφθησαν στα πλαίσια της αναζήτησης µιας ειρηνικής λύσης. Ενθαρρύνει τα δύο µέρη ως προς τη
βούλησή τους να συµµετέχει η διεθνής κοινότητα στην ειρηνευτική διαδικασία και εκφράζει την
ικανοποίησή της για την παρουσία κρατών µελών της ΄Ενωσης στα πλαίσια της οµάδας των
"µεσολαβητριών" χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ της κολοµβιανής κυβέρνησης και
του Ε.L.N.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να υπενθυµίσει την προσήλωσή της στο σεβασµό, εκ µέρους όλων
των τµηµάτων της κολοµβιανής κοινωνίας, των θεµελιωδών αρχών που υπενθυµίζονται στη
"∆ιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κολοµβία" της
23ης Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει σθεναρά τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και τον αυξανόµενο αριθµό πράξεων βίας και ωµότητας στην Κολοµβία.
Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει µε αποφασιστικότητα τη σθεναρή της
αντίθεση στις πρακτικές της παράνοµης κατακράτησης και απαγωγής, όποιοι κι αν είναι οι δράστες
ή τα κίνητρα.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί το σύνολο των οπλισµένων οµάδων να απελευθερώσουν τους οµήρους
που κρατούν. Προτρέπει συγκεκριµένα τον E.L.N. να θέσει τέρµα στην αιχµαλωσία όλων των
οµήρων που κρατεί, ιδιαίτερα όσων κρατούνται κατόπιν της αεροπειρατίας, της εµπορικής πτήσης
της εταιρίας Avianca στις 12 Απριλίου 1999.

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

____________________

106/2000

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σχετικά µε τη δράση
 του ΟΑΚ και τον διορισµό του κ. Latorre ως µόνιµου Γραµµατέα του ΟΑΚ στο Περού

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης στο Περού
µετά τις προεδρικές εκλογές.

Υποστηρίζει πλήρως τη δράση που ανέλαβε ο Οργανισµός Αµερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) µετά την
κοινή αποστολή των κ.κ.Axworthy, Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και Gaviria, Γενικού
Γραµµατέα, υπέρ της ενίσχυσης της δηµοκρατίας στο Περού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει
έκκληση για την εφαρµογή όλων των συνιστώµενων µεταρρυθµίσεων εντός των προθεσµιών που
έθεσε αυτή η αποστολή υψηλού επιπέδου.
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Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τον διορισµό του κ. Eduardo
Latorre, Υπουργού Εξωτερικών της ∆οµινικανικής ∆ηµοκρατίας, ως µονίµου Γραµµατέα του ΟΑΚ
στο Περού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η επί τόπου δηµιουργία µιας δοµής αd hoc, υπό τη
διεύθυνση µιας αναγνωρισµένης προσωπικότητας της Λατινικής Αµερικής, είναι ένα ουσιαστικό
στοιχείο για την εφαρµογή των µέτρων που συνιστά ο ΟΑΚ.

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

__________________________

109/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τη δίκη του Miroslav FILIPOVIC

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την υποστήριξή της στον κ. Μιροσλάβ ΦΙΛΙΠΟΒΙΤΣ, ανεξάρτητο
Σέρβο δηµοσιογράφο, ανταποκριτή του Danas και διαφόρων άλλων ευρωπαϊκών οργάνων ή
πρακτορείων τύπου, φυλακισµένο από τα µέσα Μαΐου στις στρατιωτικές φυλακές της Nis, ο οποίος
δικάστηκε και καταδικάστηκε στις 26 Ιουλίου σε επταετή φυλάκιση από το στρατιωτικό
δικαστήριο της Nis, επειδή άσκησε το επάγγελµά του ως δηµοσιογράφος.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει τη λύπη της επειδή οι γιουγκοσλαβικές αρχές αρνήθηκαν να
δεχθούν, πριν από το τέλος της ακροαµατικής διαδικασίας, όπως αυτή ζητούσε, την τοπική
Προεδρία της ΕΕ, που είχε εντολή από την ΕΕ να αναλάβει διάβηµα για να επιτύχει την
απελευθέρωση του κ. ΦΙΛΙΠΟΒΙΤΣ και την πρόσβαση των εκπροσώπων της ΕΕ στη δίκη του.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει εντονότατα τη φυλάκιση του κ. ΦΙΛΙΠΟΒΙΤΣ, τη διεξαγωγή
της δίκης, τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή διεξήχθη - κεκλεισµένων των θυρών και µε συνοπτική
διαδικασία - και την ετυµηγορία, που αποτελούν ένα ακόµα βήµα στην κλιµάκωση της καταστολής
εις βάρος του ανεξάρτητου τύπου στη Σερβία και µια ακόµα κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας
του τύπου από το καθεστώς του Βελιγραδίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωµα και το καθήκον της
ελεύθερης ενηµέρωσης, και το δικαίωµα σε µια δίκη δίκαιη και δηµόσια ενώπιον ενός
αµερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστηρίου, αποτελούν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, που
αναφέρονται σε πολλά διεθνή κείµενα, µε πρώτο και κύριο την Οικονοµική ∆ιακήρυξη των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

_______________________
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110/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσον αφορά το συνταγµατικό δηµοψήφισµα στην Ακτή του Ελεφαντοστού (Cote d�Ivoire)
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι οι πολίτες της Ακτής του
Ελεφαντοστού µπόρεσαν να εκφράσουν την γνώµη τους για το µελλοντικό σύνταγµα της χώρας
στις 23 και 24 Ιουλίου 2000, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που είχαν ορίσει οι µεταβατικές
αρχές. Η ΕΕ αποδίδει, πράγµατι, µεγάλη σηµασία στον ελεύθερο χαρακτήρα και τη διαφάνεια των
εκλογών και ιδίως στην ίση µεταχείριση όλων των πολιτικών κοµµάτων.

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 ΕΖΕΣ
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

111/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε

τις εκλογές στην Ο∆Γ και τη Σερβία
Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2000

Η ταυτόχρονη διοργάνωση προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ο∆Γ και δηµοτικών
εκλογών στη Σερβία στις 24 Σεπτεµβρίου, επιβεβαιώνει τον ελιγµό που πραγµατοποιεί ο
ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ για να διατηρηθεί στην εξουσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εκφράζει την επιθυµία της για µια δηµοκρατική και ειρηνική
αλλαγή στο Βελιγράδι· τίποτα όµως δεν είναι δυνατό να γίνει εφ�όσον διάστηµα διατηρείται ένα
καθεστώς όπως αυτό του ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την υποστήριξή της και την εµπιστοσύνη της προς την
αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών της Σερβίας και καλεί την αντιπολίτευση να ενωθεί
προκειµένου να συµβάλει σε αυτή την απαραίτητη αλλαγή.

________________________

Κατά το πέρας της συντάξεως του παρόντος ∆ελτίου οι δηλώσεις αριθ. 92, 95, 107 και 108 δεν
είχαν διαβιβαστεί από το Συµβούλιο.
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών µελών διαβίβασε,
στις 22 Ιουνίου 2000, προς ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακριβές θεωρηµένο
αντίγραφο της απόφασης περί του διορισµού της

κας Ninon COLNERIC

εις αντικατάσταση του κ. Günter HIRSCH, από της ηµεροµηνίας ορκωµοσίας της µέχρι και της 6ης
Οκτωβρίου 2000.

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 12ης ΚΑΙ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Tο παρόν σηµείωµα αποσκοπεί να παρουσιάσει συνοπτικά τις γνωµοδοτήσεις, που
υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του Ιουλίου (12 και 13 Ιουλίου 2000) της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για καθένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, παρουσιάζονται η γνωµοδότηση, οι
αναφορές, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και οι πιο σηµαντικές θέσεις της ΟΚΕ. Ακόµη, δίνονται
τα στοιχεία του υπεύθυνου, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορέσουν να επικοινωνήσουν για
περισσότερες πληροφορίες.

1. Τµήµα "Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών"

•  Εναέριες µεταφορές/Περιβάλλον - ΤΕΝ/029
Εισηγητής: ο κ. GARCΝA ALONSO  (Gr. I - E)

− Αναφορά:  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Οι εναέριες µεταφορές
και το περιβάλλον
COM(1999) 640 τελικό
CES 810/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 83 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και 7 αποχές

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί ότι θα έπρεπε να
προσδιορίζεται η πιθανή επιρροή που µπορούν να ασκήσουν τα υπόλοιπα µεταφορικά µέσα
στην εξέλιξη των σεναρίων που αφορούν την ανάπτυξη της εναέριας κυκλοφορίας καθώς και οι
επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Παράλληλα θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες που θα έχει η διεύρυνση της Κοινότητας.

Η ΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό να εξετασθεί διεξοδικά από την Επιτροπή το ζήτηµα της
ασφάλειας των αεροµεταφορών και θεωρεί ότι κρίνεται σκόπιµο να αξιολογηθούν ορισµένες
πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, όπως η καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ή η
χωροταξία.
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Τέλος η ΟΚΕ θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να απουσιάζει από την ανακοίνωση η αξιολόγηση των
επιπτώσεων που έχουν τα διάφορα προτεινόµενα για την ενίσχυση της απασχόλησης µέτρα,
θετικά ή αρνητικά, όχι µόνο για την αεροναυπηγική βιοµηχανία αλλά και για τις άµεσες ή έµµεσες
υπηρεσίες αεροδροµίου.

− Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo
(Τηλ. : 32 2 546 9717 - Ε-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int )

•  Έλεγχος των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων / Τροποποίηση - ΤΕΝ/039
Εισηγητής: ο κ. GHIGONIS  (Gr. I - F)

− Αναφορά: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί τροποποιήσεως της οδηγίας 95/50/ΕΚ  σχετικά µε την καθιέρωση
ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου  των οδικών µεταφορών
 επικίνδυνων εµπορευµάτων
COM(2000) 106 τελικό - 2000/0044 COD
CES     799/2000 - 2000/0044 COD

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 111 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές

− Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo
(τηλ. : 32 2 546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int )

*

*          *

2. Τµήµα "Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον"

•  2002 - Η κοινή αλιευτική πολιτική - NAT/049
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Gr. II - P)

Αναφορά: 2002 - Η κοινή αλιευτική πολιτική και η κατάσταση της αλιείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 806/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 34 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και 9 αποχές

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί πρόσκληση προς µια πιο εµπεριστατωµένη επανεξέταση της
διάρθρωσης της ΚΑΠ συνολικά, µε στόχο να καταστεί δυνατή η πραγµατική βιωσιµότητα του
συνόλου των δραστηριοτήτων του κλάδου, να διασφαλισθούν ο ανεφοδιασµός, η διατήρηση της
απασχόλησης και η επιβίωση των κοινοτήτων που εξαρτώνται από  την αλιεία, που εντέλει είναι
ένας από τους στόχους της ΚΑΠ, χωρίς να λησµονούνται οι στόχοι που ορίζει η Συνθήκη της
Ρώµης: η βελτίωση της απόδοσης και η   εξοµοίωση προς τα άνω των κοινωνικών συνθηκών.

− Υπεύθυνη: η κα Silvia Calamandrei, προϊσταµένη τµήµατος
(τηλ. : 32 2 546 9657 -  e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int )

•  Προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης- ΝΑΤ/065
Εισηγητής: ο κ.  BEDOSSA (Gr. III - F)

− Αναφορά: Η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 800/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 101 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 1 αποχή

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ προβαίνει σε λεπτοµερή σχόλια σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης.
Σηµειώνει, µεταξύ των άλλων, ότι η εφαρµογή της απαιτεί διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
και υπογραµµίζει τη σηµασία της διοργάνωση µιας ευρείας κοινωνικής συζήτησης όσον αφορά το
ευκταίο και το εφικτό, υποστηρίζοντας ότι θα µπορούσε να έχει τη µορφή "διασκέψεων
συναίνεσης". Η ΟΚΕ ζητεί επίσης την ενίσχυση της νοµικής βάσης της αρχής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τέλος, θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είναι
δυνατόν, διεθνή συναίνεση όσον αφορά την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης.

− Υπεύθυνος: ο κ. Julius Langendorff
(τηλ. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int )

•  Υλικά αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου - NAT/067
Εισηγητής: ο κ. SABIN (Gr. III - F)

− Αναφορά: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που  τροποποιεί την οδηγία 68/193/ΕΟΚ περί
εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου
COM(2000) 59 τελικό - 2000/0036 CNS
CES 807/2000

mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 65 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ αποδέχεται την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, προβαίνοντας σε
ορισµένες υποδείξεις και ιδιαίτερα προτείνοντας ορισµένους όρους σχετικά µε τη δηµιουργία
νοµικής βάσης που θα λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τοµέα των γενετικώς τροποποιηµένων
ποικιλιών (Οδηγία 90/220/ΕΟΚ):

α. παρουσίαση απολογισµού των αξόνων έρευνας του σχετικού τοµέα· β. θέσπιση πρωτοκόλλου
αξιολόγησης των ΓΤΟ·  γ. αποσαφήνιση του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων επιτροπών
προκειµένου να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες εγγραφής στον κατάλογο των ΓΤΟ της αµπέλου και
δ. διασάφηση των όρων σήµανσης των ΓΤΟ.

− Υπεύθυνος: ο κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(τηλ. : 32 2 546 9109 -  e-mail : Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int )

•  Ουσίες προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων - NAT/069
Εισηγήτρια: η κα  SΑNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Αναφορά : Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση ενός πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων
COM(2000) 47 τελικό - 2000/0035 COD
CES 801/2000 - 2000/0035 COD

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 114 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 1 αποχή

− Υπεύθυνος: ο κ. Julius Langendorff
(τηλ. : 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int )

•  Περιβαλλοντική ευθύνη (Λευκή Βίβλος) - NAT/070
Εισηγήτρια: η κα  SΑNCHEZ MIGUEL  (Gr. II - E)

− Αναφορά: Λευκή Βίβλος για την περιβαλλοντική ευθύνη
COM(2000) 66 τελικό
CES     803/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 87 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και 19 αποχές
 

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση που εκπόνησε το 1993 σχετικά µε το εν λόγω θέµα, η ΟΚΕ εκφράζει
την ικανοποίησή της για τη Λευκή Βίβλο και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόµενο
βήµα θα είναι µία πρόταση οδηγίας-πλαίσιο. Η ΟΚΕ υπογραµµίζει την καθοριστική σηµασία που
έχει η θέσπιση ενός ευρύτατου συστήµατος ευθύνης, δεδοµένου ότι µε αυτό καλύπτονται όχι µόνον
οι παραδοσιακές αλλά και οι περιβαλλοντικές ζηµιές, περιλαµβανοµένων των ζηµιών που αφορούν
τη βιοποικιλότητα. Στα πλαίσια πιο ειδικών παρατηρήσεων, η ΟΚΕ εξετάζει ορισµένες πτυχές,
όπως είναι η ειδική κατάσταση των ΜΜΕ, η ευθύνη για τις ζηµιές που προκαλούνται από τους
ΓΤΟ και ο ρόλος των κοινωνικοοικονοµικών οργανώσεων και των ΜΚΟ στην αποτελεσµατική
θέσπιση νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά την ευθύνη.

− Υπεύθυνος: ο κ. Julius Langendorff
(τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail : Julius.Langendorff@esc.eu.int )

*

*          *

3. Τµήµα "Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση"

•  Καταπολέµηση της φορολογικής απάτης - INT/030
Εισηγητής: ο κ. BURANI (Gr. I - I)

− Αναφορά: Η καταπολέµηση της φορολογικής απάτης στην Ενιαία Αγορά (Παρατηρητήριο της
ενιαίας αγοράς) 
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 808/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα
 

Κύρια σηµεία:

Η θέσπιση µέτρων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους στόχους της Κοινότητας από άποψη επιτακτικότητας και απώλειας πόρων. Η απάτη
υπήρχε ανέκαθεν, αλλά τελευταία έχει προσλάβει διαστάσεις που παρακωλύουν και στρεβλώνουν τη
σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Εξάλλου, η απάτη δεν διεξάγεται πλέον µόνο ευκαιριακά αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα συστηµατικό
φαινόµενο, το οποίο συνδέεται στενά µε το οργανωµένο έγκληµα. Προκειµένου να
καταπολεµήσουν την απάτη, οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν νοµοθετικά, κανονιστικά, ανακριτικά
και νοµικά µέσα. Η απάτη είναι πιο σοβαρή σε τοµείς υψηλής φορολογίας (οινόπνευµα και
καπνός), σε τοµείς µε ισχυρή διαφοροποίηση τιµής στην παγκόσµια αγορά (βόειο κρέας, βούτυρο,

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ34

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

ελαιόλαδο) ή σε τοµείς όπου υπάρχουν προτιµησιακά δασµολογικά καθεστώτα (προϊόντα αλιείας
και κλωστοϋφαντουργίας, ηλεκτρονικά προϊόντα).

Η ΟΚΕ κρίνει για το λόγο αυτό ότι την κύρια ευθύνη για την καταπολέµηση του εγκλήµατος
φέρουν τα κράτη µέλη, τα οποία θα πρέπει να συντονίζουν τις στο εσωτερικό τους ως
προϋπόθεση για µια αποτελεσµατική και αποφασιστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Οι
µεγαλύτερες δυσκολίες για την εφαρµογή µιας σφαιρικής πολιτικής φαίνεται να υπάρχουν στα
πλαίσια του Συµβουλίου: το Συµβούλιο Ecofin συνεχίζει να ασχολείται µε την καταπολέµηση της
απάτης (είτε διαπράττεται, είτε όχι από το οργανωµένο έγκληµα), ενώ το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων ασχολείται µε την πρόληψη και τον έλεγχο του οργανωµένου
εγκλήµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει λησµονήσει να συγκροτήσει ένα µηχανισµό
συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών που το ίδιο το Συµβούλιο δηµιούργησε.

Η γνωµοδότηση συνιστά να αναληφθεί υποχρεωτική δράση στους ακόλουθους τοµείς:

− να χρεωθούν τα οφειλόµενα ποσά στα καθυστερούντα κράτη µέλη·
− να γνωστοποιήσουν στο κοινό ποιες χώρες δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και για ποια
ποσά·

− να εξοπλισθεί η Europol µε λειτουργικές εξουσίες και να της παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη και
πόροι·

− να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξαλειφθούν πάραυτα οι καθυστερήσεις, τα εµπόδια, και
οι εθνικοί εγωισµοί·

− να καθιερωθούν αρθρωµένοι δεσµοί µεταξύ, αφενός, της OLAF και, αφετέρου της Interpol και των
άλλων οργανισµών που καταπολεµούν το έγκληµα σε ολόκληρο τον κόσµο·

− να καθιερωθεί ευρωπαϊκός ποινικός χώρος·
− να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής ως "θεµατοφύλακα των κανόνων"·
− να εξεταστεί η κατάσταση του οργανωµένου εγκλήµατος σε κάθε µία από τις υποψήφιες χώρες,
καθώς και η αποτελεσµατικότητα των διαρθρώσεών της για την καταστολή του εγκλήµατος·

− να καθιερωθεί δικαστική και ανακριτική συνεργασία, µε τη χρησιµοποίηση ως υποδείγµατος της
έννοιας του "οµοσπονδιακού εγκλήµατος" που έχει καθιερωθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Η ΟΚΕ συνιστά επίσης να ληφθεί συγκεκριµένη δράση όσον αφορά την απάτη σε τοµείς όπως οι
ειδικοί φόροι επί του καπνού και του οινοπνεύµατος, τα γεωργικά προϊόντα, τα προτιµησιακά
δασµολογικά καθεστώτα, η ΚΓΠ, ο ΦΠΑ, καθώς και όσον αφορά το ρόλο των συστηµάτων
πληροφορικής για τον έλεγχο και την καταστολή.

− Υπεύθυνος: ο κ. Jakob Andersen
(τηλ. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int )
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•  Τελωνειακή συνεργασία στην ενιαία αγορά - INT/042
Εισηγητής: ο κ. GIESECKE (Gr. I - D)

− Αναφορά: Τελωνειακή συνεργασία στην ενιαία αγορά (Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς)
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
Avis d'initiative
CES 809/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα

Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση αναφέρεται σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της ΟΚΕ σχετικά µε το πρόγραµµα
δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνείο 2000), τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα
(∆ιαµετακόµιση) και τα µέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, εξαγωγής, επανεξαγωγής και την
υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής των παραποιηµένων εµπορευµάτων και των εµπορευµάτων
πειρατείας.

Στις εν λόγω προηγούµενες γνωµοδοτήσεις τονίζεται επανειληµµένα η σηµασία  µιας
αποτελεσµατικής και συντονισµένης συνεργασίας των  Τελωνειακών αρχών και των κρατών µελών
µε συµµετοχή της Επιτροπής. Η προσαρµογή και αναδιατύπωση των ισχυουσών νοµοθετικών
διατάξεων είναι απαραίτητη λόγω των ζηµιών και κινδύνων που προκαλεί το οργανωµένο
έγκληµα στο διασυνοριακό εµπόριο.

Η παρούσα γνωµοδότηση υπογραµµίζει - πάλι - ότι για να εφαρµοσθεί το ενιαίο τελωνειακό
σύστηµα από τις διάφορες εθνικές τελωνειακές αρχές, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η επικοινωνία
µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών, µεταξύ των κρατικών διοικήσεων των κρατών µελών και στο
εσωτερικό των εθνικών διοικήσεων.

Η γνωµοδότηση υπογραµµίζει τα ακόλουθα σηµεία:

•  τα προτεινόµενα µέτρα σε επίπεδο της Ένωσης αποτελούν βήµα προς την ορθή κατεύθυνση αλλά η
Επιτροπή οφείλει να ασκήσει πιέσεις για την χωρίς καθυστέρηση εφαρµογή τους. Ορισµένα κράτη
µέλη σηµειώνουν αργοπορίες·

•  οι νέες στρατηγικές για την καταπολέµηση της απάτης θα είναι πιο εποικοδοµητικές εάν
αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο·

•  τα µέτρα που έχουν ληφθεί για το ανθρώπινο δυναµικό είναι τα κατάλληλα αλλά πρέπει να δοθεί
προσοχή και στην ίδρυση ευρωπαϊκής ακαδηµίας τελωνειακών έτσι ώστε να εµφυσηθεί στους
υπαλλήλους µια κοινή νοοτροπία·

•  οι διαφορές στα συστήµατα ΦΠΑ και στα εθνικά και υπερεθνικά συστήµατα απαγορεύσεων και
περιορισµών αποτελούν κύρια εµπόδια στην τελωνειακή συνεργασία. Η ΟΚΕ ζητεί την επίτευξη
υψηλού βαθµού συντονισµού στους εν λόγω τοµείς·
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•  οι περιοριστικοί κανόνες για την προστασία των δεδοµένων και την φορολογική εχεµύθεια σε
ορισµένα κράτη µέλη αποτελούν εµπόδιο σε µια σύγχρονη τελωνειακή συνεργασία που να
βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών·

•  οι συµφωνίες µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και οι προενταξιακές στρατηγικές οφείλουν να
προσδίδουν την δέουσα σηµασία σε τελωνειακά ζητήµατα·

•  πρέπει να εξευρεθεί ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και
των µέτρων κατά της απάτης·

•  η προϋπόθεση αποτελεσµατικής πρόληψης της ελεύθερης διάθεσης στην κυκλοφορία και της
υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής των προϊόντων αποµίµησης και των προϊόντων πειρατείας,
αποτελεί µια µορφή στενής συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και των
τελωνειακών διοικήσεων.

− Υπεύθυνος: ο κ. Jakob Andersen
(Τηλ. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int )

•  Η υπερχρέωση των νοικοκυριών - INT/043
Εισηγητής: ο κ. ATAΝDE FERREIRA  (Gr. III - P)

− Αναφορά: Η υπερχρέωση των νοικοκυριών
Ενηµερωτική έκθεση
CES 212/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 71 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 4 αποχές.

− Κύρια σηµεία:

Η ποικιλία των καθεστώτων πρόβλεψης της υπερχρέωσης των οικογενειών, η οποία υφίσταται
σήµερα στο εσωτερικό της Ένωσης, κινδυνεύει να επιτείνει τα πρακτικά εµπόδια για την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Το νέο άρθρο 153 της Συνθήκης παρέχει την απαραίτητη νοµική βάση ώστε, µε την προϋπόθεση
πάντα της ορθής εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας, να ληφθούν µέτρα για µία ελάχιστη
εναρµόνιση, σύµφωνα µε τους στόχους που περιγράφονται στην παρούσα Έκθεση, κυρίως µέσω
της τροποποίησης και τελειοποίησης υφισταµένων κοινοτικών ρυθµίσεων, που αφορούν ειδικότερα
την καταναλωτική πίστωση, το καθεστώς που ισχύει για τους καταχρηστικούς συµβατικούς όρους,
τις οδηγίες για την τραπεζική και ασφαλιστική δραστηριότητα, τις πωλήσεις εξ αποστάσεως γενικά
και ειδικότερα την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, τη διαφήµιση, το
"time-share" κ.λπ..

Ανεξάρτητα από αυτά τα επί µέρους µέτρα, το ζήτηµα αξίζει µια εξέταση πιο εµπεριστατωµένη και
σφαιρική, µε στόχο τον καθορισµό ενός γενικού πλαισίου, σε κοινοτικό επίπεδο, για τα διάφορα
µέτρα που θα µπορούν να υιοθετούν τα κράτη µέλη, και για εκείνα που θα πρέπει να αναληφθούν
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σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να δοθεί συνέχεια στο Ψήφισµα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992
και να δηµιουργηθεί ήδη ένα διακρατικό δίκτυο, µε τη συµµετοχή της Επιτροπής, για την
ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιοποίηση της συνέργιας των υφισταµένων εθνικών
Παρατηρητηρίων και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Οικογενειακών Πολιτικών, µε στόχο
τη µελλοντική ενδεχόµενη σύσταση ενός Κοινοτικού Παρατηρητηρίου της Υπερχρέωσης.

Η ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή, ως πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, την άµεση έναρξη της
προετοιµασίας Πράσινης Βίβλου σχετικής µε την υπερχρέωση των οικογενειών στην Ευρώπη,µέσω
της οποίας θα κοινοποιήσει τις σχετικές µελέτες που υπάρχουν ήδη, θα προβεί σε επισκόπηση των
νοµικών καθεστώτων και των στατιστικών στοιχείων των διαφόρων κρατών µελών και των χωρών
που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης, θα επιχειρήσει να δώσει έναν σαφή ορισµό της έννοιας της
υπερχρέωσης και θα προσδιορίσει τους προσανατολισµούς που, κατά την άποψή της, θα πρέπει να
δοθούν για τα επόµενα βήµατα, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους θέτει η
παρούσα Έκθεση.

− Υπεύθυνος: ο κ. Joγo Pereira Dos Santos, προϊστάµενος τµήµατος
(Τηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int )

•  Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί - INT/065
Εισηγητής: M. BYRNE (Gr. I - IRL)

− Αναφορά: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίµησης για
τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών
COM(2000) 80 τελικό - 2000/0043 COD
CES 797/2000 - 2000/0043 COD

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 84 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 2 αποχές

− Υπεύθυνη: η κα Birgit Fular
(Τηλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Περιορισµοί σε προϊόντα που µεταφέρονται στη Σουηδία - INT/076
Εισηγητής: ο κ.  WILKINSON (Gr. I - UK)

− Αναφορά: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε τους προσωρινούς ποσοτικούς περιορισµούς
σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα οποία µεταφέρονται στη Σουηδία
από άλλα κράτη µέλη
COM(2000) 295 τελικό - 2000/0118 CNS
CES     798/2000 - 2000/0118 CNS
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− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 97 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά και 4 αποχές
 

− Υπεύθυνη: η κα Birgit Fular
(Τηλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int )

*

*          *

4. Τµήµα "Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, οικονοµική και κοινωνική
συνοχή"

•  "Μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές" - ECO/029
 Εισηγητής: ο κ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ (Gr. III - GR)
 

− Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα τις "Kατευθυντήριες γραµµές για ολοκληρωµένες
ενέργειες υπέρ των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ (άρθρο 158)"
CES     805/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 53 ψήφοι υπέρ και 5 αποχές

Κύρια σηµεία:

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, εκτιµώντας ότι είναι αναγκαίο να  θέσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε εφαρµογή µια ολοκληρωµένη πολιτική υπέρ των νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας,
κρίνει ότι είναι απαραίτητο να επιχειρηθεί µία "συγκριτική αξιολόγηση" των νησιωτικών περιοχών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να αναλυθούν συγκριτικά οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας
που υφίστανται στις διάφορες νησιωτικές πραγµατικότητες, να εντοπισθούν τα πλέον κατάλληλα
επίπεδα παρέµβασης και να εξακριβωθεί κατά πόσον ο συντονισµός τους είναι αναγκαίος, έτσι
ώστε να εξασφαλισθούν σε όλες τις νησιωτικές περιοχές ίσες ευκαιρίες συµµετοχής στην ενιαία
αγορά και ταυτόχρονα να αντισταθµισθούν τα αρνητικά στοιχεία που συνδέονται µε τον νησιωτικό
χαρακτήρα. Υπογραµµίζει ότι η αρχή του νησιωτικού χαρακτήρα, όπως αυτή έχει επικυρωθεί στη
Συνθήκη, θα πρέπει να αντανακλάται απόλυτα σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα µέσα κοινοτικής
παρέµβασης ως στοιχείο προτεραιότητας αυτής καθεαυτής της παρέµβασης και φρονεί ότι αυτό το
στοιχείο θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα κριτήρια επιλογής των σχεδίων.

Η ΟΚΕ καλεί λοιπόν την Επιτροπή:

•  να καταρτίσει Πράσινο Βιβλίο που να σκιαγραφεί το στρατηγικό πλαίσιο ενός προγράµµατος
ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών της ΕΕ, το οποίο να ενσωµατωθεί στο σχέδιο ανάπτυξης του
κοινοτικού χώρου (ΣΑΚΧ) που συµφωνήθηκε στο Πόσνταµ·
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•  να καταθέσει, στη συνέχεια, Λευκό Βιβλίο που να περιλαµβάνει πρόγραµµα δράσης το οποίο να
διαρθρώνεται µε βάση ένα χρονοδιάγραµµα ολοκληρωµένων µέτρων για τις νησιωτικές περιοχές.

− Υπεύθυνος: ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.: 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int )

•  "10η ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά ταµεία 1998" - ECO/039
 Εισηγητής: ο κ. MENGOZZI (Gr. III - IT)

Αναφορά: "γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα: "10η ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά ταµεία
1998" (COM(1999) 467 τελικό)

 CES 802/2000
 

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 11 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά ταµεία κατέστη
πιο ευσύνοπτη και ευανάγνωστη.  Ανακεφαλαιώνει δε τις κύριες παρατηρήσεις που διετύπωσε µε
σκοπό να γίνει η έκθεση πιό χρήσιµη και να βελτιωθεί περαιτέρω το περιεχόµενό της:

− πιό έγκαιρη δηµοσίευση της εκθέσεως
− ενιαία και πιό εµβριθής πραγµάτευση του θέµατος της απασχόλησης
− µεγαλύτερη ενηµέρωση για την εταιρική σχέση
− αναφορά, έστω και επιλεκτική, στη συµβατότητα των άλλων κοινοτικών πολιτικών µε το στόχο της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

− µεγαλύτερη εµβάθυνση των δράσεων υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεδοµένης της
σηµασία της οικονοµίας της γνώσεως.

Επίσης, η ΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η σηµασία των δράσεων για την τοπική
ανάπτυξη.

Τέλος, η ΟΚΕ συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Λισσαβόνας που
πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 και δηλώνει πεπεισµένη ότι αυτές οι νέες
στρατηγικές ενδείξεις θα συµβάλουν στη συνειδητοποίηση της σηµασίας των νέων τεχνολογιών
ενηµέρωσης και γενικότερα του συστήµατος των ΜΜΕ, του αποκαλούµενου "νέα οικονοµία", για
την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών της Ευρώπης.

Από την έκθεση δεν γίνεται ωστόσο εύκολα αντιληπτός ούτε ο ρόλος που διαδραµατίζει ο
στρατηγικός αυτός άξονας - ο οποίος ακόµη και αν έχει τεθεί σήµερα σε λειτουργία σε πολιτικό
επίπεδο από το Συµβούλιο, δεν αποτελεί ακριβώς καινοτοµία - ούτε οι πρόοδοι που επιτεύχθηκαν
χάρη στα διαρθρωτικά ταµεία. Θα ήταν ασφαλώς σκόπιµο, σύµφωνα µε την ΟΚΕ, στην επόµενη
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έκθεση να της παραχωρηθεί ένα πιο πλήρες και εµπεριστατωµένο πλαίσιο, δεδοµένου του
κεντρικού χαρακτήρα που απέκτησε η "κοινωνία των πληροφοριών". Αυτό θα µπορούσε να είναι
το οριζόντιο θέµα της επόµενης έκθεσης.

− Υπεύθυνος: ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.: 32.2.546 9313 -E-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int )

*

*          *

5. Τµήµα "Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη"

•  "Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση, περιεχόµενο και προοπτικές" - SOC/019
Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Gr. II - GR)

− Αναφορά: "Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση, περιεχόµενο και προοπτικές"
(ενηµερωτική έκθεση)
CES 1113/1999

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 82 ψήφοι υπέρ και 1 αποχή

Κύρια σηµεία:

Το σχολείο της Ευρώπης του 21ου αιώνα � ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές του στο εθνικό
επίπεδο - δεν µπορεί παρά να είναι το σχολείο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι,. Να είναι, δηλαδή, ένα
σχολείο της ευρωπαϊκής γλωσσικής, πολιτισµικής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής
ισορροπίας και πολυµορφίας. Να είναι ένα σχολείο µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της µάθησης. Να
είναι ένα σχολείο της επιβίωσης των ευρωπαϊκών ιδεών. Ένα σχολείο της καλλιέργειας κριτικής
στάσης στα φαινόµενα και τις καταστάσεις. Ένα σχολείο της παραπέρα ανάπτυξης των
οικονοµικών, κοινωνικών, επιστηµονικών και τεχνολογικών κατακτήσεων. Να είναι ένα σχολείο
των ίσων ευκαιριών για όλους τους ευρωπαίους. Να είναι, τέλος, "το σχολείο µας". Το σχολείο,
δηλαδή, που θα καλλιεργεί και θα αναπτύσσει την ενδοευρωπαϊκή και γιατί όχι, την παγκόσµια
επικοινωνία, όλων των µορφών και εκφράσεων.

− Υπεύθυνη: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32.2.546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int )

*

*          *
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6. Τµήµα "Εξωτερικές σχέσεις"

•  "Η προετοιµασία της Εσθονίας ενόψει της ένταξης" - REX/028
Εισηγητής: ο κ. HAMRO-DROTZ (Gr. I - FI)

− Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας "Η προετοιµασία  της Εσθονίας ενόψει της ένταξης"
CES 804/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 83 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι παρόλο που οι κοινωνικές σχέσεις στην Εσθονία χρήζουν περαιτέρω
βελτίωσης, οι θεσµικές και πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας των κοινωνικοοικονοµικών φορέων
είναι αρκετά καλές ώστε να µην αµφισβητείται η ένταξη της Εσθονίας στην ΕΕ µε βάση το
καθεστώς των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων. Η ΟΚΕ προτείνει να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες
προετοιµασίας της Εσθονίας για την ένταξη ούτως ώστε οι σχετικοί φορείς της Εσθονίας να
συµµετέχουν πιο ενεργά από σήµερα σε ό,τι αφορά τα θέµατα των διαπραγµατεύσεων.

Η ΟΚΕ προτείνει η κυβέρνηση της Εσθονίας να αυξήσει τους πόρους για την κατάρτιση των
δηµοσίων υπαλλήλων της.

Η ΟΚΕ υποστηρίζει την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή τον Μάιο του 2000 που αφορά την
υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά µε τη διεύρυνση και µε την οποία
χρηµατοδοτείται η ενηµέρωση του κοινού.

Η ΟΚΕ προτείνει τη χάραξη στρατηγικής δράσης ανά τοµέα για την οικονοµία της Εσθονίας καθώς
και τη χάραξη στρατηγικής σχετικά µε την περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της βιοµηχανίας
µε στόχο τη βελτίωση των επενδύσεων, των χρηµατοδοτήσεων και άλλων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων µεταξύ της Εσθονίας και των γειτόνων της.

Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι η Εσθονία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εναρµόνιση της
νοµοθεσίας για την απασχόληση και των υπηρεσιών απασχόλησης σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ
καθώς και να βελτιώσει τη νοµοθεσία της όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο
εργασίας, κυρίως σε ό,τι  αφορά την εφαρµογή και τον έλεγχο.

Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι ο εκσυγχρονισµός της γεωργίας και της βιοµηχανίας τροφίµων της
Εσθονίας πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της χώρας
και στη σύνταξη, χωρίς καθυστέρηση, του κτηµατολογίου.

Το πραγµατικό εµπόδιο που αντιµετωπίζει η Εσθονία για να επιτύχει τη βιώσιµη ένταξή της στην
ΕΕ είναι οι περιορισµένοι πόροι, οι οποίο αποτελούν εµπόδιο για µια µικρής κλίµακας οικονοµία.
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Συνεπώς είναι καθοριστικής σηµασίας ο αποτελεσµατικός καταµερισµός των πόρων και η
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Και η ΕΕ πρέπει να µειώσει τα εµπόδια αυτά εφόσον έχει
δεσµευτεί να βοηθήσει την ένταξη της Εσθονίας. Η ΕΕ πρέπει να επισπεύσει την εισαγωγή
προγραµµάτων όπως το ISPA και το SAPARD.

Η ΟΚΕ προτίθεται να συνεχίσει τις επαφές και να υποστηρίξει τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
φορείς της Εσθονίας µε στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους να συµµετέχουν στην
προετοιµασία της Εσθονίας για την ένταξή της στην ΕΕ. Καλεί την ΕΕ και την Εσθονία να
προβούν στην άµεση σύσταση Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ/Εσθονίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας.

− Υπεύθυνη: η κα Maarit LAURILA
(τηλ. 32.2.546 9810 - E-mail : maarit.laurila@esc.eu.int )

*

*          *

7. Υποεπιτροπή

•  Η Επιτροπή και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί (ανακοίνωση)
Εισηγήτρια: η κα SIGMUND (Gr. III - At)

− Αναφορά: Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής µε θέµα: Η Επιτροπή και οι µη κυβερνητικοί
οργανισµοί: οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης
COM(2000) 11 τελικό
CES   811/2000

− Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 92 ψήφοι υπέρ, 16 ψήφοι κατά και 21 αποχές

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει τις ενέργειες της Επιτροπής και οι παρατηρήσεις και προτάσεις της αφορούν
κυρίως:

− τη διαδικασία διάρθρωσης των ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους όρους χρηµατοδότησής τους
από την Επιτροπή (κριτήρια και κανόνες διαδικασίας)·

− την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των ΜΚΟ·
− τον ορισµό των ΜΚΟ·
− το πεδίο νοµιµότητας των κοινοτικών παρεµβάσεων: αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και
συµµετοχική δηµοκρατία·

− το πλαίσιο και τις διαδικασίες συντονισµού των σχέσεων Επιτροπής και ΜΚΟ·

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 43

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

− τα κριτήρια αποδοχής των ΜΚΟ για τη συµµετοχή τους στο διάλογο/διαβούλευση µε την
Επιτροπή·

− την αξιολόγηση της εξέλιξης της συνεργασίας µεταξύ Επιτροπής και ΜΚΟ·
− τον διάλογο µε τους πολίτες : τον ορισµό του και τα βασικά χαρακτηριστικά του·
− το ρόλο της ΟΚΕ στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες·

Εν προκειµένω η ΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι είναι διατεθειµένη να επωµισθεί πλήρως το ρόλο της στο
πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες. Εκτιµά ότι η αποστολή της δεν συνίσταται ούτε στην
εκπροσώπηση όλων των ΜΚΟ ούτε στην υποχρεωτική διαµεσολάβηση κατά τις σχέσεις τους µε τα
κοινοτικά όργανα αλλά ως καταλύτης του δηµόσιου διαλόγου.

Για το λόγο αυτό, µια από τις προτεραιότητές της είναι να εξασφαλίσει τα µέσα που θα επιτρέψουν
να προσελκύσει εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όσον αφορά τις δραστηριότητές της και την εφαρµογή συγκεκριµένων πρωτοβουλιών στα πλαίσια
µιας εξελικτικής διαδικασίας. Αυτό προϋποθέτει ότι η τριµερής διάρθρωση της ΟΚΕ θα γίνει
σεβαστή.

Η ΟΚΕ επιδιώκει κατά προτεραιότητα δύο ακόµη στόχους: (i) να καθιερώσει τη συνεργασία µε
όλες τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προσβλέπουν
σε τέτοιου είδους συνεργασία και (ii) να αποτελέσει "γέφυρα" για την προσέγγιση της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών - τόσο εντός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης όσο και στις
υποψήφιες προς ένταξη χώρες - µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα κοινοτικά όργανα.

Η ΟΚΕ δηλώνει διατεθειµένη να εξετάσει  τις δυνατότητες δηµιουργίας µιας οργανωτικής δοµής
εργασίας και κυρίως τη δυνατότητα σύστασης Παρατηρητηρίου επονοµαζόµενου "∆ιάλογος µε
τους Πολίτες", το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει πλαίσιο µελέτης και δράσης, µε τη συνεργασία
κατά κύριο λόγο των ευρωπαϊκών ΜΚΟ.

− Υπεύθυνος: ο κ. Patrick FEVE
(τηλ. : 32 2 546 9616 -  e-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int )

mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu




ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 45

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ46

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-µηνία ΄Εγγραφο

STOCKTON
(PPE)

Η διαµόρφωση µιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας µετά την Κολωνία και το
Ελσίνκι

AFCO (Γ) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Η αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ
των χωρών ΑΚΕ και της ΕΚ
(απόφαση)

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

Κείµενα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής: δικαίωµα πρόσβασης
του κοινού

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αριθ. 2/2000. Βοήθειες
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προς τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Σχέσεις ΕΚ/Μπανγκλαντές:
συµφωνία συνεργασίας

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0356/00

Οµάδα
PPE

Σχέδιο δράσης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 2000-2004

AFET (Γ) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

∆ασοκοµικές και συναφείς
βιοµηχανίες: η κατάσταση της
ανταγωνιστικότητας

AGRI (Γ) 11.07.00 C5-0306/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Απόφαση σχετικά µε την
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών
προοπτικών

AGRI (Γ) 11.07.00 C5-0233/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-µηνία ΄Εγγραφο

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών-καθεστώς
ενισχύσεων στους παραγωγούς
(ορισµένα εσπεριδοειδή)

AGRI (O) 11.07.00 C5-0391/00

FÄRM
(PSE)

Νοτιανατολική Ευρώπη: κοινοτική
βοήθεια (τροποποίηση κανονισµού
3906/89/ΕΟΚ), Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

BUDG (Γ) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Η αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

BUDG (Γ) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Πέµπτο πρόγραµµα δράσης για τις
ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και
ανδρών

BUDG (Γ) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και των
βιοµηχανικών χωρών της Βορείου
Αµερικής, της ΄Απω Ανατολής και
της Αυστραλασίας: συνεργασί

BUDG (Γ) 19.07.00

Οµάδα
UEN

∆ηµόσια υγεία: πρόγραµµα
κοινοτικής δράσης (2001-2006)

BUDG (Γ) 19.07.00 C5-0299/00

Οµάδα
PPE

Κοινωνικός αποκλεισµός:
πρόγραµµα κοινοτικής δράσης

BUDG (Γ) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Νοτιανατολική Ευρώπη: κοινοτική
βοήθεια (τροποποίηση κανονισµού
3906/89/ΕΟΚ), Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

CONT (Γ) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Σχέσεις ΕΕ/Ινδονησίας: στρατηγική.
Ανακοίνωση

DEVE (Γ) 13.07.00 C5-0288/00

Οµάδα
PPE

΄Εκθεση σχετικά µε την εξέταση του
ενιαίου µηχανισµού µεσοπρόθεσµης
οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου
πληρωµών

ECON (O) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Ηλεκτρική ενέργεια, εσωτερική
αγορά: προαγωγή των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας

ENVI (Γ) 12.07.00 C5-0281/00
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SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Το µέλλον της βιοτεχνολογικής
βιοµηχανίας

ENVI (Γ) 12.07.00

LANGE
(PSE)

Ποιότητα του αέρα: εκποµπές των
δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε
κινητήρα (τροπ. 97/24/ΕΚ)

ENVI (O) 12.07.00 C5-0334/00

TΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
(PPE)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
περιέχουν σταθερά παράγωγα
ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος

ENVI (O) 12.07.00 C4-0152/95

Οµάδα
PPE

Επικίνδυνες ουσίες και
παρασκευάσµατα: χλωριωµένες
παραφίνες µικρής αλυσίδας (20η
τροποπ. οδηγία)

ENVI (O) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Κοινωνικός αποκλεισµός:
πρόγραµµα κοινοτικής δράσης

FEMM (Γ) 11.07.00 C5-0317/00

Οµάδα
PSE

∆ηµόσια υγεία: πρόγραµµα
κοινοτικής δράσης (2001-2006)

FEMM (Γ) 11.07.00 C5-0299/00

Οµάδα
PSE

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
καινοτοµία και νέες τεχνολογίες.

FEMM (Γ) 11.07.00 C5-0147/00

Οµάδα
V

Η αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

FEMM (Γ) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Επιχειρησιακός προϋπολογισµός
ΕΚΑΧ 2001

ITRE (Γ) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

ΦΠΑ: υπηρεσίες παρεχόµενες µε
ηλεκτρονικά µέσα (τροποποίηση
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 12.07.00

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ηµόσια υγεία: πρόγραµµα
κοινοτικής δράσης (2001-2006)

ITRE (Γ) 12.07.00 C5-0299/00

Οµάδα
ELDR

Χονγκ Κονγκ, Ειδική ∆ιοικητική
Περιοχή Ε∆Π. 1η ετήσια έκθεση

ITRE (Γ) 12.07.00 C4-0100/99

Οµάδα
PPE

∆άνεια ΕΤΕ για την Κροατία:
κοινοτική εγγύηση (τροποποίηση
απόφασης 2000/24/ΕΚ)

ITRE (Γ) 12.07.00 C5-0336/00
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GLANTE
(PSE)

Οι συνέπειες της διεύρυνσης στη
βιοµηχανία, το εξωτερικό εµπόριο,
την έρευνα και την ενέργεια

ITRE (O) 12.07.00

McNALLY
(PSE)

Συµφωνία ΕΚ/Ηνωµένων Πολιτειών:
προγράµµατα επισήµανσης της
ενεργειακής απόδοσης

ITRE (O) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

∆ασοκοµικές και συναφείς
βιοµηχανίες: η κατάσταση της
ανταγωνιστικότητας

ITRE (O) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Κανονισµός που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) 2027/97 για την
ευθύνη του αεροµεταφορέα σε
περίπτωση δυστυχήµατος

JURI (Γ) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

΄Ασυλο, Σύµβαση του ∆ουβλίνου :
επανεξέταση, υπεύθυνο κράτος
µέλος

JURI (Γ) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

ΦΠΑ: υπηρεσίες παρεχόµενες µε
ηλεκτρονικά µέσα (τροποποίηση
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 12.07.00

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ιατήρηση αποθεµάτων ιχθύων:
τεχνικά µέτρα υπέρ µεγάλων
µεταναστευτικών ειδών

PECH (O) 12.07.00 C5-0344/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

RETT (Γ) 11.07.00 C5-0310/00

Οµάδα
EDD

Ασφάλεια στα πλοία: ασφαλής
φόρτωση και εκφόρτωση των
φορτηγών πλοίων µεταφοράς
φορτίου χύδην, εναρµόνιση

RETT (O) 11.07.00 C5-0254/00

Οµάδα
ELDR

Κανονισµός που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) 2027/97 για την
ευθύνη του αεροµεταφορέα σε
περίπτωση δυστυχήµατος

RETT (O) 11.07.00 C5-0294/00

Οµάδα
PSE

Θερινή ώρα: χρονοδιάγραµµα από το
2002 έως το 2006

RETT (O) 11.07.00 C5-0322/00
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ∆ιάσκεψη των
Υπουργών Παιδείας των κρατών µελών της ΕΕ, των
υποψηφίων χωρών, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - "Η εδραίωση του κοινού
ευρωπαϊκού σπιτιού της εκπαίδευσης - Κοινωνική συνοχή και
ποιότητα - µια πρόκληση για την εκπαίδευση"- ΄Εγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την εκπαιδευτική
συνεργασία µε τη νοτιοανατολική Ευρώπη - Βουκουρέστι, 18-
20 Ιουνίου 2000

EMPL
CULT

SEC (00) 878
τελ.

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

ITRE COM (00) 263
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
Ενσωµάτωση του περιβάλλοντος καιτης αειφόρου ανάπτυξης
στην πολιτική για την οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία
- Στοιχεία µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Για την προώθηση της βιώσιµης
ανάπτυξης στην µη ενεργειακή εξορυκτική βιοµηχανία της ΕΕ

ENVI
ITRE

COM (00) 265
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση - Μέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής υπέρ των
καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης - Κατάσταση στις 31
∆εκεµβρίου 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
καιτην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη συνολική
αξιολόγηση των προσανατολισµών για την ανάπτυξη του
Euro-ISDN (Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών ως
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου (TEN-ISDN)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Προετοιµασία της
επανεξέτασης µεσοδιαστήµατος των πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού (ΠΠΠ)

PECH COM (00) 272
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΄Εκθεση σύγκλισης
2000

ECON COM (00) 277
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Για µια Ευρώπη χωρίς
φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες

EMPL COM (00) 284
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για τη σκοπιµότητα διαπραγµάτευσης
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε τη ∆ηµοκρατία
της Κροατίας

ITRE
AFET

COM (00) 311
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής περιοριστικών µέτρων από τη
∆ανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, όσον αφορά τις
ποσότητες προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και που είναι δυνατό να εισαχθούν στην
επικράτεια των χωρών αυτών από άλλα κράτη µέλη, από
ταξιδιώτες για ιδία χρήση τους

JURI
ECON

COM (00) 316
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών και της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί
παράνοµα από το έδαφος κράτους µέλους

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εEurope 2002 - Κοινωνία πληροφοριών
για όλους - Προσχέδιο δράσης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira 19-20
Ιουνίου 2000

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες:
Εξελίξεις και επιτευχθείσα πρόοδος - ∆εύτερη ΄Εκθεση

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
τελ.

Πέµπτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ο
χρηµατοδοτικός µηχανισµός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου

BUDG
ITRE
CONT

COM (00) 343
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στρατηγική που αποβλέπει στη
βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος ΦΠΑ στο πλαίσιο
της εσωτερικής αγοράς

JURI
ECON

COM (00) 348
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: Ισολογισµοί και
λογαριασµοί διαχείρισης του 6ου, 7ου και 8ου Ευρωπαϊκού
Ταµείου Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στρατηγική χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της ΕΕ: η µελλοντική πορεία

ECON
JURI

COM (00) 359
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο σχετικά µε την εµπειρία που αποκτήθηκε στο
πλαίσιο της διεξαγωγής της βασικής έρευνας 1997 που αφορά
τις εκτάσεις ορισµένων ειδών οπωροφόρων δέντρων (Οδηγία
76/625/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

ECON
AGRI

COM (00) 362
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής ΚΚΕρ Ετήσια ΄Εκθεση 1999 ITRE COM (00) 366
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και
τη σήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το
βόειο κρέας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97 του Συµβουλίου

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
τελ.

COD990204

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί της
εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ανεξάρτηµα από
τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή

AFET
BUDG
JURI

EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
τελ.

CNS 990253

____________________________
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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 συνοδου από 3 έως 7 Ιουλίου 2000

Στρασβούργο

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E

E

E
E

E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 
(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire

Θέµατα που συζητήκαν

Πηγή: ΕΚ/Γ∆ ΙΙ/Παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών εργασιών
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences

∆ιεξαγωγή των εργασιών: ψηφίσµατα και αποφάσεις που εγκρίθηκαν



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ60

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

Nombre d'amendements adoptés

0 10 20 30 40 50 60 70

RETT/ A5-0171/2000

RETT/ A5-0171/2000

DELE/ A5-0172/2000

RETT/ A5-0173/2000

JURI/ A5-0174/2000

LIBE/ A5-0175/2000

LIBE/ A5-0176/2000

LIBE/ A5-0179/2000

BUDG/ C5-0297/2000

ITRE/ C5-0324/2000

ITRE/ C5-0268/2000

AGRI/ 0124/2000

AGRI/ 0124/2000

ENVI/ A5-0149/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0152/2000

ENVI/ A5-0164/2000

ENVI/ A5-0165/2000

ENVI/ A5-0166/2000

CULT/ A5-0185/2000

CULT/ A5-0186/2000

CULT/ A5-0186/2000

ENVI/ A5-0193/2000

LIBE/ A5-0178/2000

commission au fond en séance

Σχηµατική παράσταση των εγκριθεισών τροπολογιών

Στην επιτροπή επί της  ουσίας Στην Ολοµέλεια
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Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΠΕΡΦ/ Atkins (A5-0141/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο: "∆ηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/199
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-066
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Νοµοθετικές Εργασίες

I. ∆ιαδικασίες

1. Συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΕΛΕΥ/ Lehne (A5-0175/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/54
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-104
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 34
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :  Ναι  �  Όχι  ■
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ΠΕΡΒ/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την 22η τροποποίηση
της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (φθαλικές ενώσεις) και την
τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/111
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-212
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 12
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238
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ΠΕΡΒ/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την
ατµοσφαιρική ρύπανση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/117
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-389
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 6
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ΠΕΡΒ/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/121
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-389
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 6
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι �
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

ΠΟΛΙ/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την εφαρµογή
προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
οπτικοακουστικών προγραµµάτων (MEDIA - Κατάρτιση) (2001-2005)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/125
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ουδέν
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 38
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

ΠΟΛΙ/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί ευρωπαϊκής συνεργασίας
για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/161
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-417
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 42
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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∆εύτερη ανάγνωση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΒΕΕΕ/ Χωρίς έκθεση (C5-0268/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαµπτήρες
φθορισµού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ουδέν
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΦ/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Οδηγία 2000/  /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/10
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-303, 3-075
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 15
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

ΠΕΡΦ/ Swoboda (A5-0171/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την κατανοµή της
χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση
σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/22
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-303
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 17
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267
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ΠΕΡΦ/ Swoboda (A5-0171/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/20
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 1
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-303
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

ΝΟΜΙ/ Wieland (A5-0174/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες
89/48/CEE και 92/51/CEE του Συµβουλίου σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ,
78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ,
85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορούν το επάγγελµα του
νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της µαίας,
του αρχιτέκτονα, του φαρµακοποιού και του ιατρού
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-315
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 11
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ΠΕΡΒ/Παπαγιαννάκης (A5-0193/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου
κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας καθώς και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/58
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-248, 4-113
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 5
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204
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ΠΕΡΒ/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την εκούσια
συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου (EMAS)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/61
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-362, 4-115
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 27
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ΠΕΡΒ/ Breyer (A5-0166/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις οριακές τιµές
βενζολίου και µονοξειδίου του αέρα του περιβάλλοντος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/72
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-370, 4-119
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 1
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ΠΕΡΒ/ Jackson (A5-0164/2000)
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ελαχίστων
κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/74
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-376, 4-123
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 18
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358

2. Συνδιαλλαγή

ΣΥΝ∆/ Lienemann (A5-0172/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το
χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον (LIFE)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/8
Θέση του Συµβουλίου :
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-150
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
C5-0221/2000 - 1998/0336
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3.∆ιαβούλευση

♦  Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΠΡΟΫΠ/ Χωρίς έκθεση (C5-0297/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική συνεισφορά στο ∆ιεθνές Ταµείο
«Καθαρισµού για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-068
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ΒΕΕΕ/ Χωρίς έκθεση (C5-0324/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την καθιέρωση συνεργασίας στον τοµέα των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, στα πλαίσια του τρίτου πολυετούς προγράµµατος για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/7
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-071, 3-073
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

ΕΛΕΥ/ Schmid (A5-0176/2000)
Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου που αφορά την καταπολέµηση της απάτης και της
πλαστογραφίας όσον αφορά τα µέσα πληρωµών πλην των µετρητών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/8
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190
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♦  Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΕΛΕΥ/Lehne (A5-0179/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι
υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τον καθορισµό του καταλόγου των χωρών, οι υπήκοοι των οποίων
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/70
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-122
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 8
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

ΓΕΩΡ/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 που
αφορά τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών, για την υπαγωγή σε αυτό του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-104
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 2
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

ΓΕΩΡ/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του λίνου και
της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ουδέν
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 11
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237
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ΠΟΛΙ/Hieronymi (A5-0186/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου περί της εφαρµογής προγράµµατος για την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
(MEDIA Plus � Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) (2001-2005)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/139
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-408
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν: 63
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης    Ναι  ■    Όχι  �
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

ΕΛΕΥ/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Πρωτοβουλία του Βασιλείου της ∆ανίας εν όψει της έκδοσης από το Συµβούλιο µιας
απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου για την καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος κατά
του περιβάλλοντος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.07.2000/12
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 5-047
Τροπολογίες που εγκρίθηκαν : 43
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

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

05/07/2000 COD II 1998/0266 ΠΕΡΦ A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την
κατανοµή της χωρητικότητας των
σιδηροδροµικών υποδοµών και τις
χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής
υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση
ασφαλείας

05/07/2000 COD II 1998/0267 ΠΕΡΦ A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

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

05/07/2000 COD III 1998/0336 ΣΥΝ∆ A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Προθεσµία 6
εβδοµάδων για την
έγκριση ή όχι της
πράξης· άρθρο
251§5 ΣΕΚ

Οδηγία 2000/  /ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση της οδηγίας
91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων

05/07/2000 COD II 1998/0265 ΠΕΡΦ A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις
οδηγίες 89/48/CEE και 92/51/CEE του
Συµβουλίου σχετικά µε ένα γενικό
σύστηµα αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και
τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/
ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ,
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ,
85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του
Συµβουλίου που αφορούν το επάγγελµα
του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές
φροντίδες, του οδοντιάτρου, του
κτηνιάτρου, της µαίας, του αρχιτέκτονα,
του φαρµακοποιού και του ιατρού

05/07/2000 COD II 1997/0345 ΝΟΜΙ A5-0174/2000 Wieland 11 11 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

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

05/07/2000 COD I 1999/0152 ΕΛΕΥ A5-0175/2000 Lehne 34 33 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

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

05/07/2000 CNS 1999/0190 ΕΛΕΥ A5-0176/2000 Schmid 0 0 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πράξη

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

05/07/2000 CNS 2000/0030 ΕΛΕΥ A5-0179/2000 Lehne 8 8 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πράξη

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την
κοινοτική συνεισφορά  στο ∆ιεθνές
Ταµείο «Καθαρισµού για την
αποκατάσταση της ασφαλούς
ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη»

05/07/2000 CNS 2000/0125 ΠΡΟΫΠ C5-0297/2000 ΠΡΟΫΠ 0 0 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της
Κοινότητας και της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας για την καθιέρωση
συνεργασίας στον τοµέα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στα πλαίσια
του τρίτου πολυετούς προγράµµατος για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ΒΕΕΕ C5-0324/2000 ΒΕΕΕ 0 0 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη

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

05/07/2000 COD II 1999/0127 ΒΕΕΕ C5-0268/2000 ΒΕΕΕ 0 0 Πράξη που
θεωρείται ως
εγκριθείσα· άρθρο
251§2 ΣΕΚ

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

06/07/2000 CNS 1999/0236 ΓΕΩΡ A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

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

06/07/2000 CNS 1999/0237 ΓΕΩΡ A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την 22η
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσεως µερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων (φθαλικές
ενώσεις) και την τροποποίηση της
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια
των παιχνιδιών

06/07/2000 COD I 1999/0238 ΠΕΡΒ A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

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

06/07/2000 COD I 1999/0159 ΠΕΡΒ A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ

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

06/07/2000 COD I 1999/0160 ΠΕΡΒ A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ

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

06/07/2000 COD II 1998/0358 ΠΕΡΒ A5-0164/2000 Jackson 18 18 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

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

06/07/2000 COD II 1998/0303 ΠΕΡΒ A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τις
οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου
του αέρα του περιβάλλοντος

06/07/2000 COD II 1998/0333 ΠΕΡΒ A5-0166/2000 Breyer 1 4 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί ευρωπαϊκής
συνεργασίας για την αξιολόγηση της
ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση

06/07/2000 COD I 2000/0022 ΠΟΛΙ A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 ΠΟΛΙ A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την κοινή
θέση· άρθρο 251§2
ΣΕΚ

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

06/07/2000 CNS 1999/0276 ΠΟΛΙ A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη
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II. Τροπολογίες νοµοθετικών κειµένων

Τίτλος του εγγράφου Ηµεροµηνία
έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Παραποµπές Τροπολογίες που
εγκρίθηκαν

Προσεχής φάση

Τύπος
έγγρ.

Αριθµός Επιτροπή
επί της
ουσίας

Έγγραφο
συνεδρίασης

Εισηγητής Σε
ολοµέ-
λεια

Επιτροπή επί
της ουσίας

∆ιαδικασία,
προθεσµία, λόγος

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

06/07/2000 COD II 1999/0204 ΠΕΡΒ A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Προθεσµία 3
µηνών+ (1) άρθρο
251§3 ΣΕΚ

Πρωτοβουλία του Βασιλείου της ∆ανίας
εν όψει της έκδοσης από το Συµβούλιο
µιας απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου
για την καταπολέµηση του σοβαρού
εγκλήµατος κατά του περιβάλλοντος

07/07/2000 CNS 2000/0801 ΕΛΕΥ A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Το Συµβούλιο
εγκρίνει την πραξη

Σύνολο των νοµοθετικών εκθέσεων
που εγκρίθηκαν

24

Σύνολο των τροπολογιών που
εγκρίθηκαν, εκ των οποίων σε:

360

Συναπόφαση 1η ανάγνωση: COD I 138
Συναπόφαση 2η ανάγνωση: COD II 95

∆ιαβούλευση: CNS 127
Πηγή: ΕΚ/Γ∆ II/Παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών πράξεων
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

1. ∆ηµοσιονοµική διαδικασία

ΠΡΟΫΠ/ Haug (A5-0184/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον προϋπολογισµό του 2001 εν όψει της
διαδικασίας συνεννόησης πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/74
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-174

ΠΡΟΫΠ/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον συµπληρωµατικό και διορθωτικό
προϋπολογισµό αριθ. 1 στον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό
έτος 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/24
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-261
C5-0314/2000

ΠΡΟΫΠ/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο διορθωτικού και συµπληρωµατικού
προϋπολογισµού 2 για το οικονοµικό έτος 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/26
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-261
C5-0342/2000

2. ∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγής

ΠΡΟΫΠ/ Stauner (A5-0190/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή
για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό
έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/27
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 � C5-006/1999 � 1999/2050
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ΠΡΟΫΠ/ Stauner (A5-0190/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το κλείσιµο των  λογαριασµών για την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/31
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 � C5-0006/1999 � 1999/2050

ΠΡΟΫΠ/ Stauner (A5-0190/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/34
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 � C5-006/1999 � 1999/2050

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0167/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή
όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση του έκτου, έβδοµου και όγδοου Ευρωπαϊκού
Ταµείου Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/42
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0167/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κλείνει τους λογαριασµούς του έκτου, έβδοµου
και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/43
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

ΕΛΕΓ/ Rühle (A5-0167/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες
συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση  απαλλαγής
στην Επιτροπή όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση του έκτου,  έβδοµου και όγδοου
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1998
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/47
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ80

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

ΕΛΕΓ/ Kuhne (A5-0189/2000)
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998:
Τµήµα I � Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Παράρτηµα ∆ιαµεσολαβητής
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/53
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 � C5-0008/1999 - 1999/2051
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Πολιτικός έλεγχος

1. Ανακοινώσεις, δηλώσεις και εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων
συµπεριλαµβανοµένων των δηλώσεών τους στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων η
οποία ήταν ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΙΛ, ΕΣΚ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα συµπεράσµατα της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/82
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 1-056, 1-091
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-058, 1-092
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

Πρόγραµµα δραστηριότητας της πορτογαλικής Προεδρίας
Συνοπτικά πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 03.07.2000/23
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 1-056, 1-091
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-058

Πρόγραµµα δραστηριότητας της γαλλικής Προεδρίας
Συνοπτικά πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 04.07.2000/9
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-060, 2-074, 2-098
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-063

Σχέσεις ΕΕ/Ινδίας
Συνοπτικά πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 03.07.2000/23
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 1-056, 1-091
Θέση της Επιτροπής : 1-058



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ82

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ, ΕΣΚ (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές στη Ζιµπάµπουε
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/86
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-103, 2-115
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-104, 2-106
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΕΣΚ ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΤΣΑΒ, ΕΛΚ-Ε∆ (B5-0596, 0598, 0603 και 0606/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη λαθροµετανάστευση και την
ανεύρεση 58 νεκρών παράνοµων µεταναστών στο Ντόβερ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/89
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 2-119
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-121, 2-136, 2-137
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισµού σχετικά µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Συνοπτικά πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/20
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-254, 3-262, 3-267

♦  Ψήφισµα που εγκρίθηκε επ� ευκαιρία σχεδίου εκτελεστικών µέτρων

ΕΛΕΥ/ Paciotti (A5-0177/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που
αφορά την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές «ασφαλούς λιµένα» για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από
το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/82
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-115
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
C5-0280/2000 - 2000/2144
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♦  Εκθέσεις άλλων θεσµικών οργάνων σε τοµέα όπου απαιτείται η γνωµοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΠΑΣ/ Stauner (A5-0182/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών για
τις διάφορες κατηγορίες καινοτόµων ενεργειών στο πλαίσιο του άρθρου 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου - Καινοτόµοι ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
κανονισµού του ΕΚΤ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/18
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
C5-0235/2000 - 2000/2127

ΒΕΕΕ/ Mombaur (A5-0180/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της ελευθέρωσης των
ενεργειακών αγορών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/173
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 2-280
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0198 � COM(1999)0164 � COM(1999)0612 � COM(2000)0297 � C5-0163/2000 �
2000/2097

ΟΙΚΟ/ Radwan (A5-0169/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ετήσια έκθεση 1999 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/180
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ουδέν
Θέση της ΕΚΤ : ΠΠ 3-020
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
C5-0195/2000 � 2000/2118
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ΟΙΚΟ/ Karas (A5-0170/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα
την επικοινωνιακή στρατηγική που θα πρέπει να υιοθετηθεί για τα τελικά στάδια της ΟΝΕ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/185
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-185
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

ΑΝΑΦ/ Lambert (A5-0162/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών
κατά το κοινοβουλευτικό έτος 1999-2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/192
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-036
Θέση του Ευρωπαϊου ∆ιαµεσολαβητή : ΠΠ 4-017, 4-037
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΑΝΑΦ/ Thors (A5-0181/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ετήσια έκθεση για τις
δραστηριότητες του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή για το 1999
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/196
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-036
Θέση του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή : ΠΠ 4-017, 4-037
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
C5-0303/2000

ΑΠΑΣ/ Damião (A5-0155/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την
εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου η οποία αφορά την εφαρµογή µέτρων που
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/204
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-090
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151
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ΠΕΡΦ/ Peijs (A5-0139/2000)
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: "Η ανάπτυξη των
θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων στην Ευρώπη: Μια δυναµική εναλλακτική λύση
στην αλυσίδα των βιώσιµων µεταφορών � ∆εύτερη διετής έκθεση προόδου"
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.07.2000/5
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-385
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

2. Eπίκαιρα, επείγοντα και σηµαντικά θέµατα

ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 και
0644/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στα Φίτζι και τις Νήσους
Σολοµώντος
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/92
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ -115, 4-198
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΤΣΑΒ, ΦΙΛ, ΕΕΕ, ΕΛΚ-Ε∆, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα περιορισµού της φτώχειας
στη δυτική Κίνα και το µέλλον του Θιβέτ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/95
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-415, 4-210
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απαγωγή παιδιών εκ µέρους του
Αντιστασιακού Στρατού του Θεού (LRA)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/97
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 1-115, 4-261
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■
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Ε∆∆, ΦΙΛ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΣΚ (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις Μολούκες Νήσους
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/100
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ, 4-261
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΤΣΑΒ, ΕΛΚ-Ε∆-, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη θανατική ποινή στις Ηνωµένες
Πολιτείες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/102
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-261
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΣΚ (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρώ 2000
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/104
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ, 4-261
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΕΕΕ, ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΣΚ (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ιράκ
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/106
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-261
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

ΦΙΛ, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΕΣΚ (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανασυγκρότηση και την
αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πληµµύρες στη
Βενεζουέλα τον ∆εκέµβριο 1999
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/108
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-274
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■    Όχι  �
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ΕΛΚ-Ε∆, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, ΕΣΚ (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριo των
φαινoµένων ρατσισµoύ και ξενoφoβίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/110
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-286
Πράξη µε δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  �   Όχι  ■

3. Ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΑΠΑΣ/ (B5-0533/2000)
Μελλοντική χρηµατοδότηση του διαλόγου των πολιτών
Συνοπτικά πρακτικά, συνεδρίαση ολοµελείας της 06.07.2000/40
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-391, 4-398
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∆ιάφορες αποφάσεις

Συµφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
(C5-0349/2000)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/36
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 3-091

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απόφαση της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων να µη συστήσει προσωρινή εξεταστική επιτροπή για το θέµα «Echelon» (B5-
0594/2000)
Συνοπτικά πρακτικά της 30.03.2000/6
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/50
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 4-015, 4-031
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-016, 4-032

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύσταση προσωρινής επιτροπής για
το σύστηµα παρακολούθησης «Echelon» (B5-0593/2000/rev)
Συνοπτικά πρακτικά της 30.03.2000/6
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 05.07.2000/51
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ 4-015, 4-031
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ 4-016, 4-032

∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί µνήµης του Ολοκαυτώµατος (άρθρο 51 του
Κανονισµού)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 07.07.2000/25
Θέση του Συµβουλίου : ουδέν
Θέση της Επιτροπής :ουδέν
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Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή

Σύµφωνα µε τη συµφωνία που συνήφθη στις 17 Νοεµβρίου
1994, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
σχετικά µε τη διαδικασία της ανακοίνωσης από την τελευταία
της συνέχειας που δόθηκε στα κείµενα που εγκρίθηκαν σε
συνεδρίαση ολοµελείας, ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τα
ψηφίσµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο ανακοίνωσης κατά τη
διάρκεια των συνόδων του Μαΐου Ι, Μαΐου ΙΙ, Ιουνίου και
Ιουλίου 2000.
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών για τους
κάθετους περιορισµούς

A5-0077/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών � Η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία αεροµεταφορών: από την ενιαία
αγορά στις προκλήσεις της παγκόσµιας αγοράς

A5-0075/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: Η
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και
της πειρατείας στην εσωτερική αγορά

A5-0096/2000 ΝΟΜΙ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που παρατείνει την ισχύ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 443/97 σχετικά µε τις
δράσεις ενίσχυσης των εκριζωθέντων πληθυσµών
στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας και της
Λατινικής Αµερικής

A5-0065/2000 ΑΝΑΠ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά ορισµένες νοµικές πτυχές
των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών,
και συγκεκριµένα του ηλεκτρονικού εµπορίου,
στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το
ηλεκτρονικό εµπόριο)

A5-0106/2000 ΝΟΜΙ ΜΑΪΟΣ I-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 - COM(1999) 229 - C5�0204/2000):
συµφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για τον τοµέα  των αεροπορικών
µεταφορών

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για τις σιδηροδροµικές και οδικές
µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας, αφετέρου

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για ορισµένες πτυχές που αφορούν τις
δηµόσιες συµβάσεις

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης
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οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων

Απόφαση του Συµβουλίου και � όσον αφορά τη
συµφωνία για την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία � της Επιτροπής για τη σύναψη
συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου
(7260/2000 � COM(1999) 229 � C5-0204/2000):
συµφωνία για την αµοιβαία αναγνώριση στον
τοµέα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης

A5-0118/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 διαδικασία
σύµφωνης γνώµης

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων

A5-0081/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ I-00 εν αναµονή

απόφασης του Συµβουλίου που αφορά  τη
σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, της Σύµβασης του 1999 για την
Επισιτιστική Βοήθεια

A5-0105/2000 ΑΝΑΠ ΜΑΪΟΣ I-00 εν αναµονή
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έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της
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συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων

A5-0074/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής στη Μολδαβία

A5-0082/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Κανονισµός του Συµβουλίου όσον αφορά την
υποστήριξη ορισµένων οντοτήτων που
συστάθηκαν από τη διεθνή κοινότητα µετά τις
συγκρούσεις, για την εξασφάλιση τόσο της
προσωρινής πολιτικής διοίκησης ορισµένων
περιοχών όσο και της εφαρµογής των
ειρηνευτικών συµφωνιών

A5-0111/2000 ΠΡΟΫΠ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το λιµό στην Αιθιοπία

B5-0345/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ I-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την έκθεση της Επιτροπής στο  Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και  την Επιτροπή των
Περιφερειών "∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα � Ετήσια
Έκθεση 1998", σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 περί καθορισµού
των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής
ενίσχυσης στον τοµέα των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων

A5-0076/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΪΟΣ I-00 SP(2000) 2169/2 εν αναµονή



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ96

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Οδηγία της Επιτροπής που τροποποιεί την οδηγία
80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών
και των δηµοσίων επιχειρήσεων

A5-0109/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: «Επόµενα
Βήµατα στην Πολιτική Ραδιοφάσµατος �
Αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για
την Πράσινη Βίβλο»

A5-0122/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Για µια
συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για το
διάστηµα»

A5-0119/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών "για έναν ευρωπαϊκό
χώρο στον τοµέα της έρευνας"

A5-0131/2000 ΒΕΕΕ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
"Περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέµηση της
σωµατεµπορίας γυναικών"

A5-0127/2000 ΓΥΝΑ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

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

C5-0091/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΪΟΣ II-00 άρθρο 251§2ΣΕΚ

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

A5-0117/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος

A5-0113/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την πρόσθια
προστασία των µηχανοκινήτων οχηµάτων έναντι
ενσφηνώσεως και για την τροποποίηση της
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά

C5-0179/2000 ΝΟΜΙ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
κοινής θέσης του
Συµβουλίου
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

µε το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: Η
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και
της πειρατείας στην εσωτερική αγορά

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την αναπτυξιακή συνεργασία
µε τη Νότιο Αφρική

A5-0114/2000 ΑΝΑΠ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ (Τέταρτη Οδηγία Ασφάλισης
Αυτοκινήτων

A5-0130/2000 ΣΥΝ∆ ΜΑΪΟΣ II-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καθιέρωση συστήµατος
παρακολούθησης των µέσων όρων ειδικών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακος από τα νέα
επιβατηγά οχήµατα

A5-0128/2000 ΣΥΝ∆ ΜΑΪΟΣ II-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας του Συµβουλίου 93/104/ΕΚ σχετικά µε
ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και οι
δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω
οδηγία

A5-0129/2000 ΣΥΝ∆ ΜΑΪΟΣ II-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τοµέα του ρυζιού

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72
περί ειδικών µέτρων για την προώθηση της
σηροτροφίας

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98
για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
προβείου και αιγείου κρέατος

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

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

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την εξ
ονόµατος της Κοινότητας υπογραφή της νέας
Σύµβασης για την Προστασία του Ρήνου

A5-0120/2000 ΠΕΡΒ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρωτοβουλία της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας µε σκοπό την
έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου που
καθορίζει τις υποχρεώσεις µεταξύ των κρατών
µελών για την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων
χωρών

A5-0110/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 SN(2000) 2169/2

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον
καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2000/2001,
ορισµένων τιµών στον τοµέα της ζάχαρης και του
ποιοτικού τύπου των ζαχαρότευτλων

A5-0115/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 SN(2000) 2169/2

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

A5-0124/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 παραποµπή σε
επιτροπή
άρθρο 69§2
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απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

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

A5-0124/2000 ΓΕΩΡ ΜΑΪΟΣ II-00 παραποµπή σε
επιτροπή
άρθρο 69§2

Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση
έκτακτης οικονοµικής βοήθειας στο
Μαυροβούνιο

C5-0222/2000 ΕΞΩΤ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Οδηγία του Συµβουλίου που αφορά τηv
εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης προσώπων
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους
καταγωγή

A5-0136/2000 ΕΛΕΥ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη
θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου για τα σκάφη
υπό σηµαία µη συµβαλλόµενων µερών στην
Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού
(NAFO)

A5-0101/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Κανονισµός του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως, για πέµπτη φορά, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου
1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων
µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών
θαλάσσιων οργανισµών

A5-0103/2000 ΑΛΙΕ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου για την εισαγωγή του
ενιαίου νοµίσµατος στην Ελλάδα από 1.1.2001
(άρθρο 122(2))

A5-0135/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 έγκριση χωρίς
τροποποίηση της
νοµοθετικής
πρότασης

Conseil européen de
Santa Maria da

Feira, conclusions
de la Présidence

§43

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων
και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονοµικό
έτος 2001

A5-0121/2000 ΠΡΟΫΠ ΜΑΪΟΣ II-00 άρθρο 272 ΣΕΚ
άρθρο 15 του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στην Ζιµπάµπουε

B5-0415/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 περίοδος συνόδου
του Ιουλίου 2000
συζήτηση σε

συνεδρίαση στις 4
Ιουλίου 2000

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ετήσια έκθεση 1998 της Επιτροπής που
αφορά την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας και την
καταπολέµηση της απάτης

A5-0116/2000 ΕΛΕΓ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της
έκθεσης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή και τις επιπτώσεις της Οδηγίας
96/48/ΕΚ όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας

A5-0112/2000 ΠΕΡΦ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη σύσταση της Επιτροπής για τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών
των κρατών µελών και της Κοινότητας (που
συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 99(2) της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας)

A5-0134/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: Πέµπτη
έκθεση για την εφαρµογή του πλέγµατος
κανονιστικών ρυθµίσεων στις τηλεπικοινωνίες

A5-0094/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
λειτουργία του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3932/92
της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 1992 που
αφορά την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος
3 της Συνθήκης ΕΟΚ (πρώην άρθρο 85,
παράγραφος 3) σε ορισµένες κατηγορίες
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων
πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων

A5-0104/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στη Σιέρα Λεόνα

B5-0432/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη Σρι Λάνκα

B5-0433/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις Φιλιππίνες

B5-0434/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την Ισηµερινή Γουινέα

B5-0435/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Ιράν

B5-0436/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη Βιρµανία

B5-0437/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στη Γουτεµάλα

B5-0438/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη Συνθήκη περί Μη ∆ιάδοσης των πυρηνικών

B5-0439/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

όπλων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τους διορισµούς ανωτάτων υπαλλήλων στην
Επιτροπή

B5-0399/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 Λευκό Βιβλίο
Μεταρρύθµιση της

Επιτροπής
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την παραποίηση των στοιχείων που αφορούν
τα καύσιµα µικτού οξειδίου πλουτωνίου �
ουρανίου (ΜΟΧ) στο Sellafield

B5-0416/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 *

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το εξωτερικό χρέος των φτωχών χωρών

B5-0417/2000 Πολ. οµάδα ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την αξιολόγηση της εφαρµογής των
προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης

A5-0108/2000 ΟΙΚΟ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρµα
∆ράσης του Πεκίνου

A5-0125/2000 ΓΥΝΑ ΜΑΪΟΣ II-00 SP(2000) 2169/2

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: "Προς ένα νέο
πλαίσιο για την υποδοµή των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τις σχετιζόµενες υπηρεσίες -
Ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999"

A5-0145/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Κοινά
πρότυπα σχετικά µε τις διαδικασίες εξέτασης
αιτήσεων ασύλου"

A5-0123/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, που αφορά
τα θύµατα αξιόποινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση � Προβληµατισµός για πρότυπα και
δράση

A5-0126/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία (έβδοµη ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ) (κωδικοποιηµένη έκδοση)

C5-0144/1999 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

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

A5-0142/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί έγκρισης µέτρων για την
εναρµόνιση και την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε την επεξεργασία, την
προβολή και την πώληση προϊόντων καπνού

A5-0156/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3330/91 του Συµβουλίου σχετικά µε τις
στατιστικές συναλλαγών αγαθών µεταξύ των
κρατών µελών σε ό,τι αφορά την απλούστευση
της χρήσης της ονοµατολογίας των προϊόντων

A5-0153/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

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

A5-0148/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

A5-0161/2000 ΣΥΝ∆ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές

A5-0154/2000 ΣΥΝ∆ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την
έγκριση τροπολογίας στο Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ περί των ουσιών που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος

A5-0146/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
νοµοθετικής
πρότασης

Πρωτοβουλία του Μεγάλου ∆ουκάτου του
Λουξεµβούργου για την έκδοση απόφασης του
Συµβουλίου περί διαδικασίας τροποποιήσεως των
άρθρων 40, παράγραφοι 4 και 5, 41, παράγραφος
7 και 65, παράγραφος 2 της Σύµβασης εφαρµογής
της Συµφωνίας του Σένγκεν για τη σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα,
η οποία υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985

C5-0216/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
νοµοθετικής
πρότασης

Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της απόφασης 1999/311/ΕΚ της 29ης Απριλίου
1999 σχετκά µε την έγκριση της τρίτης φάσης του
διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση (Tempus III) (2000-
2006)

C5-0231/2000 ΠΟΛΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
νοµοθετικής
πρότασης

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 974/1998
σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ

C5-0291/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
νοµοθετικής
πρότασης

Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 1103/1997
σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την
εισαγωγή του ευρώ

C5-0292/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 έγκριση χωρίς
τροποποιήσεις της
νοµοθετικής
πρότασης
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ή παρατηρήσεις

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

A5-0144/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 όσον αφορά
προσωρινή παρέκκλιση για τις ατελείς εισαγωγές
µπύρας στη Φινλανδία

A5-0144/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0160/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0137/2000 ΕΛΕΓ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Κανονισµός του Συµβουλίου ο οποίος
συµπληρώνει τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 302/93,
για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
(EΚΠΝΤ)

A5-0147/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη
συµµετοχή της Νορβηγίας στις εργασίες του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας

A5-0157/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τα
κoιvoτικά σχέδια και υπoδείγµατα

A5-0150/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη συµπληρωµατική κατάσταση προβλέψεων
του προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το οικονοµικό έτος 2000

A5-0163/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 272 ΣΕΚ
άρθρο 15 του

δηµοσιονοοµικού
κανονισµού

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την προπαρασκευή της Συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέιρα στις 19 και
20 Ιουνίου 2000

B5-0522/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 Συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της

Feira, στις 19 και
20 Ιουνίου 2000

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα αποτελέσµατα της Ειδικής Συνόδου της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών µε
τίτλο "Γυναίκες 2000: ισότητα φύλων, ανάπτυξη
και ειρήνη για τον 21ο αιώνα", 5-9 Ιουνίου 2000

B5-0562/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Η ανάπτυξη
της αγοράς της ψηφιακής τηλεόρασης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση � Έκθεση στο πλαίσιο της
οδηγίας 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995
σχετικά µε τη χρήση προτύπων για τη µετάδοση
τηλεοπτικού σήµατος»

A5-0143/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο - Το
βάρος από τις πυρηνικές δραστηριότητες κατά το
παρελθόν οι οποίες είναι απόρροια των
δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ στο πλαίσιο της
Συνθήκης Ευρατόµ - Αποξήλωση των
απαρχαιωµένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και
διαχείριση των αποβλήτων

A5-0159/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά µε σχέδιο κοινοτικής δράσης για την
ανασυγκρότηση της Κεντρικής Αµερικής

A5-0133/2000 ΕΞΩΤ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη δέκατη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 1998

A5-0138/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα
Ταµεία Συνοχής

A5-0140/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της
16ης ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για τον
έλεγχο της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου -
1998

A5-0132/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα στη Σερβία και στο
Κοσσυφοπέδιο

B5-0569/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την απόπειρα πραξικοπήµατος στην
Παραγουάη και την κράτηση του Στρατηγού
Oviedo

B5-0571/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις προεδρικές εκλογές στο Περού

B5-0570/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον
τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, ενόψει του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Feira

B5-0505/2000 ΕΞΩΤ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 Συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της

Feira, στις 19 και
20 Ιουνίου 2000

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την Τυνησία

B5-0508/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα µέτρα στήριξης στους καρπούς µε κέλυφος
και τα χαρούπια

B5-0566/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΝΙΟΣ-00 εν αναµονή

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Andreas
Brie

A5-0151/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 *

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την αίτηση για άρση της ασυλίας του κ. Johann
Kronberger

A5-0158/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΝΙΟΣ-00 άρθρο 6
Κανονισµός του ΕΚ

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε
τίτλο: "∆ηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού"

A5-0141/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0175/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ
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Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την 22η
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (φθαλικές ενώσεις) και
την τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια των
παιχνιδιών

A5-0149/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

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

A5-0152/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

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

A5-0152/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
την εφαρµογή προγράµµατος κατάρτισης για τους
επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής  βιοµηχανίας
οπτικοακουστικών προγραµµάτων (MEDIA -

A5-0186/2000 ΠΟΛΙ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ
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Κατάρτιση) (2001-2005)

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της
ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση

A5-0185/2000 ΠΟΛΙ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το
Συµβούλιο για τη θέσπιση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται
για τους λαµπτήρες φθορισµού

C5-0268/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§2 ΣΕΚ

Οδηγία 2000/  /ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων

A5-0173/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την κατανοµή της
χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής
υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση
ασφαλείας

A5-0171/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

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

A5-0171/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες
89/48/CEE και 92/51/CEE του Συµβουλίου
σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και τις
οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ,
78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ,
80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ,
85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του
Συµβουλίου που αφορούν το επάγγελµα του
νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του
οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της µαίας, του
αρχιτέκτονα, του φαρµακοποιού και του ιατρού

A5-0174/2000 ΝΟΜΙ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

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

A5-0193/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ
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εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του
Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την εκούσια συµµετοχή οργανισµών
σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης
και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

A5-0165/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

Νοµοθετικό ψήφισµα σχετικά µε την κοινή θέση
του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις οριακές τιµές βενζολίου και
µονοξειδίου του αέρα του περιβάλλοντος

A5-0166/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του
Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τον καθορισµό ελαχίστων κριτηρίων σχετικά
µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη
µέλη

A5-0164/2000 ΠΕΡΒ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§3 ΣΕΚ

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

A5-0172/2000 ΣΥΝ∆ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 251§5 ΣΕΚ

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε
την κοινοτική συνεισφορά  στο ∆ιεθνές Ταµείο
«Καθαρισµού για την αποκατάσταση της
ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη»

C5-0297/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ118

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821
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κοινοβουλ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την καθιέρωση
συνεργασίας στον τοµέα των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, στα πλαίσια του τρίτου πολυετούς
προγράµµατος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000)

C5-0324/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου
που αφορά την καταπολέµηση της απάτης και της
πλαστογραφίας όσον αφορά τα µέσα πληρωµών
πλην των µετρητών

A5-0176/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0179/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0124/2000 ΓΕΩΡ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 119

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

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

A5-0124/2000 ΓΕΩΡ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

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

A5-0186/2000 ΠΟΛΙ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Πρωτοβουλία του Βασιλείου της ∆ανίας εν όψει
της έκδοσης από το Συµβούλιο µιας απόφασης
πλαισίου του Συµβουλίου για την καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος κατά του περιβάλλοντος

A5-0178/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τον προϋπολογισµό του 2001 εν όψει της
διαδικασίας συνεννόησης πριν από την πρώτη
ανάγνωση του Συµβουλίου

A5-0184/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 272§3 ΣΕΚ

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τον συµπληρωµατικό και διορθωτικό
προϋπολογισµό αριθ. 1 στον προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος
2000

A5-0183/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 272§5 ΣΕΚ

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο διορθωτικού και συµπληρωµατικού
προϋπολογισµού 2 για το οικονοµικό έτος 2000

A5-0192/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 272§5 ΣΕΚ
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της
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για
την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998

A5-0190/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το κλείσιµο των  λογαριασµών για την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης για το οικονοµικό έτος
1998

A5-0190/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις
παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση
απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονοµικό έτος 1998

A5-0190/2000 ΠΡΟΫΠ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον
αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση του έκτου,
έβδοµου και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1998

A5-0167/2000 ΕΛΕΓ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
κλείνει τους λογαριασµούς του έκτου, έβδοµου
και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για
το οικονοµικό έτος 1998

A5-0167/2000 ΕΛΕΓ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες  συνοδεύουν
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τη χορήγηση  απαλλαγής στην
Επιτροπή όσον αφορά τη δηµοσιονοµική
διαχείριση του έκτου,  έβδοµου και όγδοου
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για το
οικονοµικό έτος 1998

A5-0167/2000 ΕΛΕΓ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 276§3 ΣΕΚ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος
1998: Τµήµα I � Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/
Παράρτηµα ∆ιαµεσολαβητής

A5-0189/2000 ΕΛΕΓ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 Κεφάλαιο IX
Κανονισµός του ΕΚ

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τα συµπεράσµατα της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα στις 19 και
20 Ιουνίου 2000

B5-0587/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις βουλευτικές εκλογές στη Ζιµπάµπουε

B5-0599/200 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη λαθροµετανάστευση και την ανεύρεση 58
νεκρών παράνοµων µεταναστών στο Ντόβερ

B5-0596/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ122

∆ελτίο 04.09.2000
Πέρας της συντάξεως : 25.08.2000

- EL - PE 291.821

Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά
την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από
τις αρχές «ασφαλούς λιµένα» για την προστασία
της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές
ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το
Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ

A5-0177/2000 ΕΛΕΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε το σχέδιο
κατευθυντηρίων γραµµών για τις διάφορες
κατηγορίες καινοτόµων ενεργειών στο πλαίσιο
του άρθρου 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου � Καινοτόµοι
ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
κανονισµού του ΕΚΤ

A5-0182/2000 EMPL ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
την κατάσταση της ελευθέρωσης των
ενεργειακών αγορών

A5-0180/2000 ΒΕΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ετήσια έκθεση 1999 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

A5-0169/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 113 ΣΕΚ
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κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα την
επικοινωνιακή στρατηγική που θα πρέπει να
υιοθετηθεί για τα τελικά στάδια της ΟΝΕ

A5-0170/2000 ΟΙΚΟ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το
κοινοβουλευτικό έτος 1999-2000

A5-0162/2000 ΑΝΑΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή για το 1999

A5-0181/2000 ΑΝΑΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου η οποία
αφορά την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν
στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζοµένων

A5-0155/2000 ΑΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε
τίτλο: "Η ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών
µικρών αποστάσεων στην Ευρώπη: Μια δυναµική
εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των βιώσιµων
µεταφορών � ∆εύτερη διετής έκθεση προόδου"

A5-0139/2000 ΠΕΡΦ ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την κατάσταση στα Φίτζι και τις Νήσους
Σολοµώντος

B5-0616/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το πρόγραµµα περιορισµού της φτώχειας στη
δυτική Κίνα και το µέλλον του Θιβέτ

B5-0608/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την απαγωγή παιδιών εκ µέρους του
Αντιστασιακού Στρατού του Θεού (LRA)

B5-0611/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τις Μολούκες Νήσους

B5-0609/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη θανατική ποινή στις Ηνωµένες Πολιτείες

B5-0613/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Ευρώ 2000

B5-0625/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Ιράκ

B5-0618/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή
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Τίτλος του εγγράφου Αριθ. του
εγγράφου

Συντάκτης:
Πολιτική
οµάδα/

κοινοβουλ.
επιτροπή

Σύνοδος
έγκρισης του
εγγράφου

Συνεδσρίαση
της

ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συνέχεια που
δόθηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
απόφαση να
δοθεί συνέχεια

Χωρίς συνέχεια=*
ή παρατηρήσεις

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση
των περιοχών που έχουν πληγεί από τις
καταστροφικές πληµµύρες στη Βενεζουέλα τον
∆εκέµβριο 1999

B5-0615/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριo των
φαινoµένων ρατσισµoύ και ξενoφoβίας

B5-0628/2000 Πολ. οµάδα ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Συµφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

C5-0349/2000 ΙΟΥΛΙΟΣ-00 §28 της εν λόγω
συµφωνίας
πλαισίου

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων να
µη συστήσει προσωρινή εξεταστική επιτροπή για
το θέµα «Echelon»

B5-0594/2000 ∆τΠ. ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε τη σύσταση προσωρινής επιτροπής για το
σύστηµα παρακολούθησης «Echelon»

B5-0593/2000 ∆τΠ. ΙΟΥΛΙΟΣ-00 εν αναµονή

∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί
µνήµης του Ολοκαυτώµατος

ΙΟΥΛΙΟΣ-00 άρθρο 51§4
Κανονισµός του ΕΚ

** ** **



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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