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Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
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Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
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ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

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

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

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

Αριθ. 2/2001: Λεωφορεία (navettes) από τα ξενοδοχεία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
   στο Στρασβούργο·

Αριθ. 5/2001: Ανάλυση της ποιότητας του αέρα και του νερού στο κτήριο LOW στο
 Στρασβούργο·

Αριθ. 6/2001: Πίνακας των αυξήσεων των αποζηµιώσεων για το 2001.

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

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

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

_____________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0007/01)  13 και 14 Φεβρουαρίου 2001

30 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Herman SCHMID ∆ιαχείριση κρίσεων H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT Εντολή των Ηνωµένων Εθνών για ειρηνευτικές
επιχειρήσεις

H-0022/01

Per GAHRTON Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη
δηµιουργία ευρωπαϊκής µη στρατιωτικής ειρηνευτικής
δύναµης

H-0031/01

Marianne ERIKSSON Τουρκία και στρατιωτική διαχείριση κρίσεων H-0018/01

Bart STAES Χρονοβόρες διαδικασίες διακανονισµού σε περιπτώσεις
οδικών ατυχηµάτων σε τρίτες χώρες

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Εφαρµογή των κανόνων πρόσβασης στα έγγραφα κατά
τη σουηδική προεδρία

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Οι τραγικοί θάνατοι αφρικανών µεταναστών, ανδρών
και γυναικών, στις ακτές της νότιας Ισπανίας

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Οι γυναίκες και ο θρησκευτικός φανατισµός των
Ταλιµπάν

H-0032/01

Neil MacCORMICK Aνθρώπινα ∆ικαιώµατα: καταπίεση των γυναικών    στο
Αφγανιστάν

H-0052/01

Brian SIMPSON Μεταφορές και ολοκλήρωση H-0040/01

Mary HONEYBALL Ενέργεια και ολοκλήρωση H-0041/01

Caroline LUCAS Γενικές Υποθέσεις και ολοκλήρωση H-0042/01

Riitta MYLLER ECOFIN και ολοκλήρωση H-0043/01

Peter SKINNER Κοινοβούλιο και διαδικασία ολοκλήρωσης H-0044/01

Mark WATTS Συνοχή των σχεδίων ολοκλήρωσης H-0045/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Nuala AHERN Συµβούλιο Βιοµηχανίας και ολοκλήρωση H-0046/01

Marit PAULSEN Ανεπαρκείς έλεγχοι για την προστασία των ζώων στην
Ευρώπη

H-0050/01

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ραδιενεργός µόλυνση στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος H-0054/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Επιπτώσεις από τις βόµβες ουρανίου στο Κόσοβο H-0014/01
/αναθ.1

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ραδιενεργός µόλυνση στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος H-0055/01

Bart STAES Η Σερβία και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφάλειας

H-0037/01

Myrsini ZORBA Φυλακισµένα παιδιά στην Τουρκία H-0069/01

Anneli HULTHÉN Η ασφάλεια των προϊόντων παιδικής φροντίδας H-0085/01

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

Per GAHRTON Ισχυρισµός για προσπάθεια του επιτρόπου Kinnock να
φιµώσει πρώην επίτροπο

H-0057/01

Jan ANDERSSON Στάση της Επιτροπής όσον αφορά την ελευθερία
έκφρασης

H-0081/01

Göran FÄRM Η αντίδραση της Επιτροπής σε κριτική που άσκησε
εναντίον της πρώην Επίτροπος

H-0122/01

Maj THEORIN Υποψήφιοι για θέσεις Γενικών ∆ιευθυντών H-0083/01

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.
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κ. BYRNE

Niels BUSK Αποφάσεις στο πλαίσιο της κρίσης της ΣΕΒ H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Ασθένεια των τρελών αγελάδων H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

ΣΕΒ και κατανάλωση οστών βοδινού H-0021/01

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 44 18 19 5 0 7* 0 DANIELSON

Επιτροπή 74 12 60 11 0 2 0 VERHEUGEN
KINNOCK
BYRNE

Σύνολο 118 30 79 16 0 9 0

* Mία (1) ερώτηση αποσύρθηκε από το συντάκτη της
  ΄Εξι  (6) ερωτήσεις δεν έλαβαν απάντηση από το Συµβούλιο (δεν ήταν διαθέσιµες και οι 11 γλωσσικές εκδόσεις)
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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

Ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο αντισηµιτισµός 14.11. 2000 14.02.2001 211

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

Η προστασία των δελφινιών και των φωκαινιδών 05.12.2000 05.03.2001 102

                                                
1 Κατάσταση στις  16.02.2001
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21/2000 299.082 Bruno GOLLNISCH,
Charles DE GAULLE,
Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG και
Marie-France STIRBOIS

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

05.12.2000 05.03.2001 8

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

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

19.12.000 19.03.2001 14

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Εφαρµογή της οδηγίας για τα πτηνά 19.12.2000 19.03.2000 10

01/2001 301.426 Daniel DUCARME Tα τρέχοντα προβλήµατα στη γεωργία 13.02.2001 13.05.2001 4

_____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

19/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τη σύγκρουση χέµα-λέντου στη βορειοανατολική περιοχή της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας

του Κονγκό (Λ∆Κ)
Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τα συνεχιζόµενα νέα των βίαιων
συγκρούσεων µεταξύ των οµάδων χέµα και λούντου, καθώς και των σφαγών στην περιοχή
Μπούνια στην Ανατολική Επαρχία της βορειοανατολικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Οι
µάχες έχουν οδηγήσει σε σηµαντικές µετακινήσεις του πληθυσµού.

Η παραδοσιακή αντιπαλότητα µεταξύ των δύο κοινοτήτων ενισχύθηκε από τις συγκρούσεις στη
Λ∆Κ.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη συνεχιζόµενη στρατιωτική παρουσία του στρατού της
Ουγκάντα σε αυτό το τµήµα της Λ∆Κ, η οποία εµποδίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης της
ειρήνης στην περιοχή. Αυτή τη στιγµή η περιοχή βρίσκεται κάτω από τον ντε φάκτο έλεγχο του
ουγκαντέζικου στρατού και του πρόσφατα δηµιουργηµένου Κονγκολέζικου Απελευθερωτικού
Μετώπου, το οποίο δεν περιλαµβάνει τη φατρία του RCD-ML της οποίας ηγείται ο κύριος Βάµπα
ντία Βάµπα (Wamba dia Wamba).

Παράλληλα µε την αµετακίνητη θέση της όσον αφορά την απόσυρση των ξένων δυνάµεων από τη
Λ∆Κ όπως προβλέπεται στη Συµφωνία της Λουζάκα και τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στις αρχές της Ουγκάντα, που είναι
υπεύθυνες για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον
έλεγχό τους, να πράξουν παν το δυνατόν για να δοθεί τέλος στις σφαγές αυτές, και να
χρησιµοποιήσουν την επιρροή τους στα επαναστατικά κινήµατα της Λ∆Κ στην περιοχή ώστε να
συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

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 Ισλανδία και
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________
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20/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την έκρηση βόµβας στις εγκαταστάσεις της εφηµερίδας �Daily News�

στη Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την έκρηξη βόµβας στις 28 Ιανουαρίου, στο
πιεστήριο της εφηµερίδας �Daily News� στο Χαράρε. Η επίθεση αυτή στις εγκαταστάσεις µιας
ανεξάρτητης εφηµερίδας καθώς και άλλες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο κατά πολιτών της
�Herald� και της �Sunday Mail� ήταν η κορύφωση µιας σειράς βίαιων επεισοδίων που
υπονοµεύουν την ελευθερία έκφρασης της οποίας έχαιραν µέχρι τούδε τα µέσα ενηµέρωσης στη
Ζιµπάµπουε. Ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος τύπος αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τη διατήρηση
των δηµοκρατικών αξιών και το σεβασµό του κράτους δικαίου σε κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
καταδικάζει κάθε ενέργεια από όπου και αν προέρχεται, που απειλεί την εσωτερική σταθερότητα
της Ζιµπάµπουε, και καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να φέρει ενώπιον της
δικαιοσύνης τους υπεύθυνους των εν λόγω πρόσφατων επεισοδίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα κόµµατα στη Ζιµπάµπουε να σεβαστούν το δικαίωµα όλων των
κατοίκων της χώρας να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και χωρίς το φόβο της βίας.

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

____________________

21/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υπόθεση του κ. Φελίξ Κούλοφ
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις συνθήκες διεξαγωγής της πρόσφατης δίκης του αρχηγού της
αντιπολίτευσης Φελίξ Κούλοφ. Η δίκη βρίθει ενδείξεων ότι δεν τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία και
προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Ο κ. Κούλοφ καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών και σε δήµευση
της περιουσίας του από στρατιωτικό δικαστήριο στο Μπίσκεκ, στις 22 Ιανουαρίου 2001. Οι
δικηγόροι του άσκησαν έφεση στην πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ζητά από τις αρµόδιες αρχές της Κιργιζίας να εξασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί η δέουσα διαφανής
διαδικασία κατά την εκδίκαση της έφεσης.
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Ο κ. Κούλοφ είχε αθωωθεί και αφεθεί ελεύθερος τον Αύγουστο του 2000. Ωστόσο, το Στρατιωτικό
∆ικαστήριο της Κιργιζίας αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση όταν ο κ. Κούλοφ ανήγγειλε ότι
προτίθεται να συµµετάσχει στις προεδρικές εκλογές, στις οποίες, τελικά όµως, δεν έλαβε µέρος.
Ο κ. Κούλοφ ισχυρίζεται ότι οι εναντίον του κατηγορίες ήταν κατασκευασµένες και είναι
ανυπόστατες. ∆υστυχώς, ο χειρισµός της υπόθεσης από τις αρχές της Κιργιζίας έδωσαν τροφή στις
υποψίες ότι η υπόθεση µπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα.

Η ΕΕ έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της για τις πρόσφατες δίκες κατά των κυρίων Ντιριλντάγεφ
και Τουργκανάλιεφ. Η ΕΕ αναγνωρίζει εξάλλου τα πρόσφατα θετικά βήµατα του Προέδρου της
Κιργιζίας στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως τα πρόσφατα διατάγµατα για την
καλύτερη εφαρµογή των προδιαγραφών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη δηµιουργία ενος
συστήµατος µεσολαβητή.

Ωστόσο, η ΕΕ θα ήθελε να υπενθυµίσει στις αρχές της Κιργιζίας τη σηµασία που αποδίδει η ΕΕ σε
όλες τις πτυχές της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της
µεταχείρισης των µελών της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Η ΕΕ επιθυµεί επίσης να υπενθυµίσει στις αρχές της Κιργιζίας ότι ο σεβασµός της δηµοκρατίας,
των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προβλέπεται στη Συµφωνία
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΑΡΘΡΟ 2) που έχουν συνάψει η ΕΕ και τα κράτη µέλη της µε
τη ∆ηµοκρατία της Κιργιζίας. Συνεπώς, η ΕΕ ζητά από τις αρχές της Κιργιζίας πρόσθετες
πληροφορίες µε την προοπτική της επόµενης Επιτροπής Συνεργασίας που θα συνέλθει στις
Βρυξέλλες στις αρχές Μαρτίου.

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 Ισλανδία και
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

____________________

22/2001

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την πρόσφατη όξυνση των κρουσµάτων βίας στη Μιτρόβιτσα

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ανησυχεί βαθύτατα για την πρόσφατη όξυνση των κρουσµάτων βίας στην
πόλη Μιτρόβιτσα του Κοσσυφοπεδίου. Επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά κάθε πράξη βίας
και ενέργεια διασάλευσης της τάξης. Τα φαινόµενα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την
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οικοδόµηση της εµπιστοσύνης µεταξύ εθνικών κοινοτήτων και υποσκάπτουν τις ενέργειες των
µελών της διεθνούς κοινότητας που εργάζονται προς το συµφέρον του λαού του Κοσσυφοπεδίου.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκφράζει τη λύπη της για τη βία και τις απειλές που στρέφονται κατά της
διεθνούς παρουσίας, ιδίως των στρατιωτών της KFOR και του εντόπιου πολιτικού προσωπικού
στην περιοχή της Μιτρόβιτσα τις τελευταίες ηµέρες.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει, για µια ακόµη φορά, ότι υποστηρίζει την απόφαση 1244 του
ΓΓ του ΟΗΕ και τάσσεται υπέρ ενός πολυεθνικού και ακέραιου Κοσσυφοπεδίου, όπου όλοι οι
κάτοικοι θα µπορούν να ζούν σε συνθήκες ασφαλείας. Επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει απολύτως τις
κοπιώδεις προσπάθειες των UNMIK και ΚFΟR για την εφαρµογή της εν λόγω απόφασης.

Το Κοσσυφοπέδιο απολαµβάνει ουσιαστικής πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής διεθνούς
υποστήριξης µε σκοπό τη δηµιουργία συνθηκών ειρήνης και ευηµερίας στο µέλλον. Η υποστήριξη
αυτή προϋποθέτει την ενεργό συνεργασία όλων των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και των ηγετών
τους.

Η ΕΕ καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες στο Κοσσυφοπέδιο να ασκήσουν την επιρροή τους και
να λάβουν άµεση και συγκεκριµένη δράση για να σταµατήσει η βία και να επανέλθει η ηρεµία στην
περιοχή της Μιτρόβιτσα.

________________________

23/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Τόγκο
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση χαιρετίζει την αναγγελία χρονοδιαγράµµατος για τις βουλευτικές εκλογές, οι
οποίες θα διεξαχθούv στις 14 και 28 Οκτωβρίoυ 2001. Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση θεωρεί ότι οι εκλογές
αυτές θα συµβάλουν σηµαντικά στον κατευνασµό της πολιτικής ζωής στο Τόγκο.

Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση θεωρεί τηv αναγγελία αυτή ως ένα πρώτο βήµα για την εξοµάλυνση των
σχέσεών της µε τo Τόγκο και ενθαρρύνει όλα τα µέρη να επιδιώξουν την υλοποίηση της
συµφωνίας-πλαισίου του Λοµέ, ώστε η εκλογική διαδικασία να είναι ελεύθερη, δίκαιη και
διαφανής.

Συναφώς, η Ευρωπαϊκή ´Εvωση πιστεύει ότι οι µεσολαβητές της συµβάλλουν ενεργώς στην
επίτευξη των αναγκαίων συµβιβαστικών λύσεων στον ενδοτογκολεζικό διάλογο.

Η Ευρωπαϊκή ´Εvωση δηλώνει εκ νέου ότι είναι πρόθυµη να παράσχει τεχνική και χρηµατική
βοήθεια για την εκλογική διαδικασία, εάν της ζητηθεί.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

24/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και για την υπενθύµιση των ανησυχιών όσον αφορά

την υπόθεση Γκονγκάτζε
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επιθυµεί να επαναλάβει τις ανησυχίες της σχετικά µε το συνεχιζόµενο
προβληµατικό περιβάλλον που αντιµετωπίζουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Ουκρανία και
θέλει να τονίσει στις ουκρανικές αρχές ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ασφαλές και
απαλλαγµένο από παρενοχλήσεις περιβάλλον εργασίας για τους δηµοσιογράφους. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να γίνεται η χορήγηση αδειών για τη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών µε ελεύθερο
και ανοικτό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί σφόδρα να τηρηθεί η σηµαντική αυτή αρχή στην
περίπτωση του Radio Continent.

Παρά τα σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα στη Ράντα στις 10 Ιανουαρίου όσον αφορά τις έρευνες για
την υπόθεση Γκονγκάτζε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πεισθεί ότι οι σχετικές έρευνες
διεξήχθησαν µε επαρκή διαφάνεια και ενδελέχεια.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί για τη διενέργεια διεξοδικής και διαφανούς έρευνας σχετικά µε την
εξαφάνιση του κ. Γκονγκάτζε, ώστε να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ουκρανικές
αρχές που χειρίζονται αυτό το θέµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν από την Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης στο ψήφισµα της 25ης Ιανουαρίου και επαναλαµβάνει
τηνέκκληση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προς τις αρµόδιες ουκρανικές αρχές να βελτιώσουν
το γενικότερο περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν τα ΜΜΕ και µακροπρόθεσµα, να
προλειάνουν το έδαφος για σταθερές και αµετάκλητες δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στο πεδίο των
ΜΜΕ στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την πρόσκληση που απηύθυνε η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης προς το Συµβούλιο της Ευρώπης να
µεριµνήσει για να γίνει ανεξάρτητη ανάλυση των αποκαλούµενων « ταινιών Γκονγκάτζε ».

Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την προσήλωσή της στην ενίσχυση των πολιτικών
ελευθεριών στην Ουκρανία - συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας των διαδηλώσεων - που
αποτελούν τη σηµαντικότερη βάση της εταιρικής σχέσης της µε τη χώρα αυτή δυνάµει της
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

____________________
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25/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτα και Τουρκίας και των χωρών ΕΖΕΣ,

Ισλανδίας, Λιχτενστάϊν και Νορβηγίας, µελών του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, όσον αφορά την
πρόσφατη αναζωπύρωση της βίας στη Μιτρόβιτσα

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία,
Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τη δήλωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης όσον αφορά την αναζωπύρωση της βίας
στη Μιτρόβιτσα, η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη στις 2 Φεβρουαρίου
2001.

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

________________________

26/2001
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσφατη πρωτοβουλία διαλόγου

που πρότεινε η κοινωνία των πολιτών της Αϊτής
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την πρωτοβουλία που πρότειναν στις 18 Ιανουαρίου 2001 µείζονες
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Αϊτής, προκειµένου να επιλυθεί η πολιτική και
συνταγµατική κρίση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγµή η χώρα.

Προτάθηκε στα πολιτικά κόµµατα από µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας των πολιτών ότι είναι
ζωτικής σηµασίας να ξαναρχίσει ο διάλογος ούτως ώστε να υπερπηδηθούν τα εµπόδια που
υπάρχουν και να επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα και δηµοκρατικός πλουραλισµός στη χώρα. Η
πρωτοβουλία προτείνει τη σύσταση διαπραγµατευτικής επιτροπής η οποία θα περιλαµβάνει
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών κοµµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά και εκφράζει την υποστήριξή της και το έντονο ενδιαφέρον
της για την προτεινόµενη πολιτική πρωτοβουλία. Η έκκληση και οι προτάσεις που έχουν γίνει για
την έναρξη διαλόγου, ανταποκρίνονται πλήρως στην επιθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ενθαρρυνθούν οι θετικές πολιτικές εξελίξεις στην Αϊτή µετά τις εκλογές για τον Πρόεδρο και για τη
Γερουσία που έγιναν τον περασµένο Νοέµβριο.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ελτίο: 12.03.2001

20

- EL - PE 299.526

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να δηλώσει ότι είναι πρόθυµη να συµµετάσχει
στα πλαίσια διαλόγου µεταξύ του Προέδρου, κ. Jean-Bertrand Aristide, του κόµµατός του Fanmi
Lavalas, και της αντιπολίτευσης, στην ∆ηµοκρατική Σύγκλιση, ευθυγραµµιζόµενη µε τις
προσπάθειες που έχει ήδη αρχίσει να καταβάλει ο Οργανισµός των Αµερικανικών Κρατών. Είναι
ύψιστης σηµασίας να αντιδράσουν όλα τα µέρη θετικά στην πρωτοβουλία και να επιδείξουν το
ανοικτό πνεύµα και τη διάθεση συµφιλίωσης που η κοινωνία της Αϊτής αναµένει από την πολιτική
τάξη. Στο µεταξύ, ενθαρρύνονται όλα τα µέρη να αποφύγουν τη βία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την εµµονή της πολιτικής κρίσης στην
Αϊτή και λυπάται που δεν έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος από τις εκλογές που έγιναν στις
26 Νοεµβρίου του 2000. Μόνο η επανάληψη του διαλόγου µεταξύ όλων των τµηµάτων της
κοινωνίας της Αϊτής θα συµβάλει στην οµαλή επίλυση της κρίσης, πράγµα που είναι απαραίτητο
για τη µελλοντική πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.

________________________

27/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε
τις εκλογές στο Ισραήλ

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2001

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχαίρει τον κ. Αριέλ Σαρόν για την εκλογική του νίκη για
την πρωθυπουργία του κράτους του Ισραήλ και προσδοκά ότι θα συνεχίσει να συµβάλλει στην
επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Η Ένωση ελπίζει ότι ως πρωθυπουργός ο κ. Σαρόν θα διατηρήσει την δυναµική της ειρηνευτικής
διαδικασίας και του ειρηνευτικού διαλόγου σύµφωνα µε τις επιθυµίες όλων των ενδιαφεροµένων
µερών. Εκφράζοντας την έντονη δέσµευσή της λόγω της γειτνίασής της για την οικοδόµηση της
σταθερότητας και της ευηµερίας σε όλη την περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να
βοηθήσει τις προσπάθειες των µερών για την επίτευξη ειρηνευτικής συµφωνίας και στη συνέχεια
για την εφαρµογή της.

Όσον αφορά την ισραηλινό-παλαιστινιακή πτυχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαµβάνεται ότι µε
ανοικτές και ειλικρινείς διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και της
παλαιστινιακής αρχής ήδη έχει καλυφθεί µεγάλο πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για όλα τα µείζονα θέµατα κατά τις τελευταίες διαπραγµατεύσεις
πρέπει να αποτελέσει τη βάση µελλοντικών συνοµιλιών σχετικά µε το οριστικό καθεστώς.
Προσδοκία της Ένωσης αποτελεί και η ταχεία επανάληψη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ του
Ισραήλ αφενός και της Συρίας και του Λιβάνου αφετέρου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ελτίο: 12.03.2001

21

- EL - PE 299.526

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την άποψή της ότι τη βάση των διαπραγµατεύσεων και µιας
δίκαιης και διαρκούς ειρήνης πρέπει να αποτελέσουν οι Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας
242 και 338 και οι λοιπές σχετικές αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών, όπως ότι είναι απαράδεκτη η
πρόσκτηση εδαφών µε πόλεµο, είναι αναγκαίο να µπορεί κάθε κράτος της περιοχής να ζεί µε
ασφάλεια, και πρέπει να τηρείται η αρχή «γη έναντι ειρήνης».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στα Μέρη να επιβεβαιώσουν τις δεσµεύσεις τους όσον
αφορά τις βασικές αρχές που έχουν θεσπισθεί µέσα στο πλαίσιο των συµφωνιών της Μαδρίτης και
του Όσλο καθώς και των µετέπειτα συµφωνιών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 242 και 338.

________________________

28/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Βιρµανία/Μιανµάρ
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2001

Η ΕΕ χαιρετίζει τις αρχικές επαφές που πραγµατοποιήθηκαν  µεταξύ του Κρατικού Συµβουλίου
Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) και της κυρίας Αung San Suu Kyi, Γενικής Γραµµατέως του
Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία (NLD). Η Ένωση θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις είναι οι
πιο σηµαντικές από το 1990 και πρέπει να ενθαρρυνθούν.

Παράλληλα, η ΕΕ επισηµαίνει ότι η πολιτική κατάσταση στη Βιρµανία/Μιανµάρ παραµένει
ανησυχητική. Τονίζει ότι απαιτούνται συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην εθνική
συµφιλίωση, τη δηµοκρατία και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, σύµφωνα µε την
κοινή θέση της ΕΕ και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Η ΕΕ ελπίζει
ειλικρινά ότι οι εµπιστευτικές επαφές που άρχισαν µεταξύ του SPDC και του NLD θα έχουν ως
αποτέλεσµα να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος σε όλους αυτούς τους τοµείς. Η ΕΕ είναι έτοιµη να
υποστηρίξει την περαιτέρω εξέλιξη αυτών των επαφών. Επίσης, η ΕΕ δέχεται µε ικανοποίηση την
πρόσφατη αποφυλάκιση ορισµένων οπαδών της αντιπολίτευσης.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλµένου του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ Tan Sri Razali Ismail, µε τον οποίον συναντήθηκε η Τρόικα στο
πλαίσιο της αποστολής της στη Ραγκούν/Γιανγκόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις επαφές που πραγµατοποίησε µε όλα τα Μέρη η αποστολή
Τρόικας, κατά την επίσκεψή της στη Βιρµανία/Μιανµάρ από τις 28 ως τις 31 Ιανουαρίου.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία,
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της
ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

Η δήλωση αριθ. 18/2001 δεν είχε διαβιβαστεί από το Συµβούλιο µέχρι το πέρας της συντάξεως του
παρόντος ∆ελτίου.

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

HAARDER
(ELDR)

∆ιορθωτικός και συµπληρωµατικός
προϋπολογισµός 2/2001

AFET (Γ) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Περιβάλλον: κοινοτικό πρόγραµµα
δράσης για την περίοδο 2001-2010

AGRI (Γ) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (Γ) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

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

AGRI (Γ) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Αροτραίες καλιιέργειες : καθεστώς
στήριξης των παραγωγών
(τροποποίηση κανονισµού
1251/99/ΕΚ)

AGRI (O) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Προστασία των ζώων: καλή
µεταχείριση εντατικώς
εκτρεφοµένων χοίρων (τροποποίηση
οδηγίας 91/630/ΕΟΚ)

AGRI (O) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Κοινοτικά γεωργικά προϊόντα:
τελειοποίηση για επανεξαγωγή και
ανταγωνιστικότητα έναντι των
τρίτων χωρών

AGRI (O) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Βόειο κρέας : κοινή οργάνωση
αγοράς ΚΟΑ (τροποποίηση
κανονισµού 1254/99/ΕΚ)

AGRI (O) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

∆ιοικητική µεταρρύθµιση της
Επιτροπής: διαχείριση κοινοτικών
προγραµµάτων, καταστατικό των
οργανισµών

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0036/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

COSTA NEVES
(PPE-DE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0741/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0060/01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0059/01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0056/01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (Γ) 27.02.01

SOULADAKIS
(PSE)

Καταπολέµηση των επίγειων ναρκών
κατά προσωπικού στις τρίτες χώρες
πλην των αναπτυσσοµένων χωρών

BUDG (Γ) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Προϋπολογισµός 2002: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

ECON (Γ) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων (τροποποίηση
κανονισµού 58/97/ΕΚ)

ECON (O) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2002: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

EMPL (Γ) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Η παρενόχληση στον τόπο εργασίας EMPL (O) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

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

ENVI (Γ) 27.02.01 C5-0739/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WHITEHEAD
(PSE)

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

ENVI (Γ) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων

FEMM (Γ) 27.02.01 C5-0042/01

Οµάδα
PPE-DE

Η παρενόχληση στον τόπο εργασίας FEMM (Γ) 27.02.01

Οµάδα
PSE

Καταπολέµηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας

FEMM (Γ) 27.02.01 C5-0043/01

CORBEY
(PSE)

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

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0014/01

SAVARY
(PSE)

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

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Θέσπιση συστήµατος
παρακολούθησης, ελέγχου και
ενηµέρωσης για τη θαλάσσια
κυκλοφορία

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

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

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Κανονισµός για την ίδρυση
ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την
ασφάλεια στη ναυτιλία

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0702/00

Οµάδα
PPE-DE

Εξορυκτικός κλάδος: ασφαλής
άσκηση των δραστηριοτήτων
εξόρυξης, παρακολούθηση των
πρόσφατων ατυχηµάτων

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0013/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
ELDR

Φόρος προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ:
όροι που επιβάλλονται στην
τιµολόγηση (τροποποίηση οδηγίας
77/388/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 13.02.01 C5-0008/01

Οµάδα
PSE

Προϋπολογισµός 2002: τµήµα ΙΙΙ -
κατευθύνσεις

ITRE (Γ) 13.02.01

Οµάδα
PSE

Προϋπολογισµός 2002: άλλα
τµήµατα - κατευθύνσεις

ITRE (Γ) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Επιδοτήσεις επιτοκίου για δάνεια
που χορηγεί η ΕΤΕ στις ΜΜΕ :
ειδική έκθεση 6/2000 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

ITRE (Γ) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Περιβάλλον: κοινοτικό πρόγραµµα
δράσης για την περίοδο 2001-2010

ITRE (Γ) 27.02.01 C5-0032/01

MILLER
(PSE)

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής:
οριστική λήξη των καθηκόντων
υπαλλήλων

JURI (O) 27.02.01 C5-0057/01

MILLER
(PSE)

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής:
οριστική λήξη των καθηκόντων
υπαλλήλων

JURI (O) 27.02.01 C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας της κ. Jeggle

JURI (O) 27.02.01 IMM012031

WIELAND
(PPE-DE)

Μηχανές (τροποποίηση οδηγίας
95/16/ΕΚ)

JURI (O) 27.02.01 C5-0035/01

KAPAMANOY
(PSE)

Καταπολέµηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας

LIBE (O) 27.02.01 B5-0496/00

KAPAMANOY
(PSE)

Καταπολέµηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας

LIBE (O) 27.02.01 B5-0499/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KAPAMANOY
(PSE)

Καταπολέµηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας

LIBE (O) 27.02.01 C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων

LIBE (O) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Απόφαση δέσµευσης των
περιουσιακών ή αποδεικτικών
στοιχείων (πρωτοβουλία Γαλλίας,
Σουηδίας και Βελγίου)

LIBE (O) 27.02.01 C5-0055/01

_____________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινη Βίβλος : Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 769
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση του Ταµείου Συνοχής
1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 822
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την εφαρµογή της
οδηγίας του Συµβουλίου 95/57/ΕΚ για τη συλλογή
στατιστικών πληροφοριών στον τοµέα του τουρισµού

RETT COM (00) 826
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η συµβολή των δηµοσιων
οικονοµικών στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Βελτίωση
της ποιότητας και της διατηρησιµότητας

EMPL
ITRE
ECON

COM (00) 846
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΄Εκθεση της
Επιτροπής: Οικονοµική µεταρρύθµιση: ΄Εκθεση για τη
λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων

EMPL
ECON

COM (00) 881
τελ.

Eπιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 2η ∆ηµοσιονοµική
΄Εκθεση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - ΕΓΤΠΕ - Τµήµα
Εγγυήσεων - Οικονοµικό ΄Ετος 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 882
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μια στρατηγική για την εσωτερική
αγορά υπηρεσιών

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 888
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: για µια
Ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη βελτίωση της
ασφάλειας των υποδοµών πληροφόρησης και την
καταπολέµηση του εγκλήµατος πληροφορικής

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 890
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας
85/374 για την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων

ENVI
JURI

COM (00) 893
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: σχετικά µε την υλοποίηση
καινοτόµων µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προγραµµατική
περίοδο 2000-2006

RETT
EMPL

COM (00) 894
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο: "Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου
αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας
εργατικού δυναµικού στην Κοινότητα"

EMPL COM (00) 895
τελ.

ΙΙΙ. ΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ
"Τηλεόραση χωρίς σύνορα"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 9
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Europol
Πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας όσον αφορά τα
µέσα πληρωµής πλην των µετρητών

ECON
LIBE

COM (01) 11
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
σχετικά µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

FEMM
EMPL

COM (01) 16
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Η ΕΕ και το
Καλίνινγκραντ

ITRE
AFET

COM (01)0026
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
95/53/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αρχών
οργάνωσης των επίσηµων ελέγχων στον τοµέα της διατροφής
των ζώων, καθώς και την οδηγία 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή
των ζώων

AGRI
ENVI

COM (00) 777
τελ.

COD 000068

______________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Περίοδος συνόδου από 31 Ιανουαρίου ώς 1η Φεβρουαρίου 2001

Βρυξέλλες

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n ts  a d o p té s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 -0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 -0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 -0 0 0 6 / 2 0 0 1

IT R E

M a n n
A 5 -0 0 0 4 / 2 0 0 1

IT R E

C a n d a l
A 5 -0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ira  R o m a n
A 5 -0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

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

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

I. Προπαρασκευαστικά κείµενα

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Νέα σύνορα του βιβλίου: ηλεκτρovική
έκδoση και εκτύπωση κατά
παραγγελία

ΠΟΛΙ O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI εγκριθέν ψήφισµα
µε τροποποιήσεις

�/� 01-Φεβ-01 01-Φεβ-01
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ :
III. Η συνδιαλλαγή - ***II : Η συναπόφαση � δεύτερη ανάγνωση - ***I : Η συναπόφαση � πρώτη ανάγνωση - *** : διαδικασία σύµφωνης γνώµης -
* : Η ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
Συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά
τη συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ πoυ τρoπoπoιεί τις oδηγίες 89/48/ΕΟΚ και
92/51/ΕΟΚ σχετικά µε τo γεvικό σύστηµα αvαγvώρισης
τωv επαγγελµατικώv διπλωµάτωv και συµπληρώvει τις
oδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ,
78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ,
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και
93/16/ΕΟΚ όσov αφoρά τo επάγγελµα τoυ voσoκόµoυ
υπεύθυvoυ για γεvική περίθαλψη, τoυ oδovτίατρoυ, τoυ
κτηvίατρoυ, της µαίας, τoυ αρχιτέκτovα, τoυ
φαρµακoπoιoύ και τoυ ιατρoύ

ΣΥΝ∆ 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο .../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01

oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τηv τρoπoπoίηση της oδηγίας
91/440/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ για τηv αvάπτυξη τωv
κoιvoτικώv σιδηρoδρόµωv

ΣΥΝ∆ 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο .../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
Συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά
τη συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τηv τρoπoπoίηση της oδηγίας 95/18/ΕΚ
τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τις άδειες σε σιδηρoδρoµικές
επιχειρήσεις

ΣΥΝ∆ 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο .../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01

oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv καταvoµή µεταφoρικής
ικαvότητας σιδηρoδρoµικής υπoδoµής και τις χρεώσεις για
τη χρήση της σιδηρoδρoµικής υπoδoµής και τηv
πιστoπoίηση ασφάλειας

ΣΥΝ∆ 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο .../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01

oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ πoυ τρoπoπoιεί τηv oδηγία 96/22/ΕΚ τoυ
Συµβoυλίoυ περί απαγoρεύσεως της χρησιµoπoιήσεως
oρισµέvωv oυσιώv µε oρµovική ή θυρεoστατική δράση
και τωv β-αvταγωvιστικώv oυσιώv στη ζωική παραγωγή

ΠΕΡΒ 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

.../... 01 Φεβ. 01 01 Φεβ. 01

oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τηv 20ή τρoπoπoίηση της oδηγίας
76/769/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τoυς
περιoρισµoύς κυκλoφoρίας στηv αγoρά και χρήσεως
µερικώv επικιvδύvωv oυσιώv και παρασκευασµάτωv
(Χλωριωµέvες παραφίvες µικρής αλυσίδας)

ΠΕΡΒ 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01 Φεβ. 01

καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ περί κoιvoτικoύ πρoγράµµατoς επισήµαvσης
εvεργειακής απόδoσης για εξoπλισµό γραφείoυ και
τεχvoλoγίας επικoιvωvιώv

ΒΕΕΕ 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

.../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία
φακέλου
Έγγραφο
Συνόδου
Εισηγητής

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις κατά
τη συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv "εφαρµoγή
πρoγραµµάτωv πoυ πρoωθoύv τη συvεργασία και τις
εµπoρικές σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και τωv βιoµηχαvικώv
χωρώv της Βoρείoυ Αµερικής, της Άπω Αvατoλής και της
Αυστραλασίας"

ΒΕΕΕ 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

.../... 31 Ιαν. 01 01 Φεβ. 01

καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τη σύvαψη τoυ
πρωτoκόλλoυ τo oπoίo καθoρίζει τις αλιευτικές
δυvατότητες και τη χρηµατική αvτιστάθµιση πoυ
πρoβλέπovται στη συµφωvία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικovoµικής Κoιvότητας και της Κυβέρvησης της
∆ηµoκρατίας της Αγκόλα όσov αφoρά τηv αλιεία στα
αvoιχτά της Αγκόλα, για τηv περίoδo από τηv 3η Μαΐoυ
2000 έως τις 2 Μαΐoυ 2002

ΑΛΙΕ 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01 Φεβ. 01

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

ΑΛΙΕ 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* τροποποιηµένη
νοµοθετική πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01 Φεβ. 01



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο: 12.03.2001

44

- EL - PE 299.526

III. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Αρίθµηση των στηλών:  I = τίτλος του νοµοθετικού κειµένου·  II = στοιχεία του  φακέλου·  III = αρµόδια Επιτροπή· IV = διαδικασία· V = έγγρ. συνόδου· VI = εισηγητής· VII = αρµόδια επιτροπή:
απόλυτος αριθµός τροπολογιών που κατατέθηκαν σε συνεδρίαση· VIII = EΚ: απόλυτος αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν σε συνεδρίαση· IX = Πολιτικές οµάδες : απόλυτος αριθµός τροπολογιών που
εγκρίθηκαν  σε συνεδρίαση·  X = τροπολογίες ως προς τον τίτλο της πρότασης· XI = τροπολογίες που αφορούν αιτιολογικές αναφορές· XII = τροπολογίες που αφορούν αιτιολογικές σκέψεις· XIII = τροπολογίες
που αφορούν άρθρα ή τµήµατα· XIV = τροπολογίες που αφορούν τα παραρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων ∆ΕΥ και ΚΕΠΠΑ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ πoυ
τρoπoπoιεί τηv oδηγία 96/22/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ περί απαγoρεύσεως της
χρησιµoπoιήσεως oρισµέvωv oυσιώv µε oρµovική ή θυρεoστατική
δράση και τωv β-αvταγωvιστικώv oυσιώv στη ζωική παραγωγή

2000/0132 ΠΕΡΒ ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Oδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για τηv 20ή
τρoπoπoίηση της oδηγίας 76/769/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τoυς
περιoρισµoύς κυκλoφoρίας στηv αγoρά και χρήσεως µερικώv
επικιvδύvωv oυσιώv και παρασκευασµάτωv (Χλωριωµέvες παραφίvες
µικρής αλυσίδας)

2000/0104 ΠΕΡΒ ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ περί
κoιvoτικoύ πρoγράµµατoς επισήµαvσης εvεργειακής απόδoσης για
εξoπλισµό γραφείoυ και τεχvoλoγίας επικoιvωvιώv

2000/0033 ΒΕΕΕ ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv "εφαρµoγή πρoγραµµάτωv
πoυ πρoωθoύv τη συvεργασία και τις εµπoρικές σχέσεις µεταξύ της ΕΕ
και τωv βιoµηχαvικώv χωρώv της Βoρείoυ Αµερικής, της Άπω
Αvατoλής και της Αυστραλασίας"

2000/0165 ΒΕΕΕ * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τη σύvαψη τoυ πρωτoκόλλoυ τo oπoίo
καθoρίζει τις αλιευτικές δυvατότητες και τη χρηµατική αvτιστάθµιση πoυ
πρoβλέπovται στη συµφωvία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικovoµικής
Κoιvότητας και της Κυβέρvησης της ∆ηµoκρατίας της Αγκόλα όσov
αφoρά τηv αλιεία στα αvoιχτά της Αγκόλα, για τηv περίoδo από τηv 3η
Μαΐoυ 2000 έως τις 2 Μαΐoυ 2002

2000/0290 ΑΛΙΕ * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0

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

2000/0257 ΑΛΙΕ * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Παραποµπές νοµοθετικών πράξεων µε οικονοµική επίπτωση

Τίτλος στοιχεία
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνωσης

Εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµα�
τοδότηση

χρηµατοδοτικ
ός

προγραµµα
τισµός �

καταλογισµός

οικονοµι
κό έτος-

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
πρoσφυγή στo καθεστώς της
τελειoπoίησης για επαvεξαγωγή για τη
διαχείριση oρισµέvωv γεωργικώv
αγoρώv

2000/0349 31 Ιαν. 01 ΓΕΩΡ ουσιαστική βελτίωση της
ευελιξίας λειτουργίας του
καθεστώτος
τελειοποίησης, µε τη λήψη
µέτρων διαχείρισης βάσει
του άρθρου 2 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, που
καθορίζει τους όρους
άσκησης των
εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή

.../... ΓΕΩΡ 2001+n Πρόταση σχετικά µε τη διαδικασία για
τη λήψη µέτρων στο πλαίσιο αυτού του
νέου καθεστώτος και η οποία δεν έχει
ουδεµία δηµοσιονοµική επίπτωση

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ περί
τρoπoπoιήσεως τoυ καvovισµoύ αριθ.
136/66/ΕΟΚ και τoυ καvovισµoύ (ΕΚ)
αριθ. 1638/98, όσov αφoρά τηv
παράταση τoυ καθεστώτoς εvισχύσεωv
και τη στρατηγική για τηv πoιότητα τoυ
ελαιόλαδoυ

2000/0358 31 Ιαν. 01 ΓΕΩΡ Παράταση του ισχύοντος
µεταβατικού καθεστώτος
για δύο ακόµη περιόδους
(2001/02 και 2002/03)

από τον
προϋπολο
γισµό της
ΕΕ

ΓΕΩΡ 2001+n Η παράταση του µεταβατικού
καθεστώτος για δύο ακόµη περιόδους
δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις σε
σχέση µε την ισχύουσα κατάσταση
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Τίτλος στοιχεία
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνωσης

Εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµα�
τοδότηση

χρηµατοδοτικ
ός

προγραµµα
τισµός �

καταλογισµός

οικονοµι
κό έτος-

παρατηρήσεις

Καvovισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τη
σύvαψη τoυ Τέταρτoυ Πρωτoκόλλoυ για
τov καθoρισµό τωv όρωv πoυ αφoρoύv
τηv αλιεία, oι oπoίoι πρoβλέπovται στηv
αλιευτική συµφωvία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικovoµικής Κoιvότητας,
αφ' εvός, και της Κυβέρvησης της
∆αvίας και της Τoπικής Κυβέρvησης της
Γρoιλαvδίας, αφ' ετέρoυ

2000/0348 31 Ιαν. 01 ΑΛΙΕ σύναψη πρωτοκόλλου για
µία περίοδο έξι µηνών

από τον
προϋπο�
λογισµό
της ΕΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕ
Σ ΠΡΑΞΕΙΣ

2001+n Η χρηµατική αντιστάθµιση είναι ένα κατ'
αποκοπή ποσό, που ορίζεται για µία
περίοδο έξι µηνών και καταβάλλεται
ετησίως στην τοπική κυβέρνηση της
Γροιλανδίας

Καvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv τρoπoπoίηση τoυ
καvovισµoύ αριθ. 58/97 (ΕΚ, Ευρατόµ)
τoυ Συµβoυλίoυ για τις στατιστικές
διάρθρωσης τωv επιχειρήσεωv

2001/0023 31 Ιαν. 01 ΟΙΚΟ εκπόνηση εναρµονισµένων
στατιστικών δεδοµένων
για τα πιστωτικά ιδρύµατα,
τα συνταξιοδοτικά ταµεία,
τους άλλους φορείς
χρηµατοπιστωτικής
διαµεσολάβησης,
επικουρικά χρηµατοδοτικά
και ασφαλιστικά µέσα και
το περιβάλλον

εν µέρει
από τον
προϋπο�
λογισµό
της ΕΕ

POL-INT 2001+n Οι δαπάνες για τις οµάδες εργασίας, τις
αποστολές κ.λ.π. θα πρέπει να
διατηρηθούν στο επίπεδο των
απαραίτητων για την εφαρµογή του
κανονισµού 58/97 του Συµβουλίου, που
θα τροποποιήσει το νέο κανονισµό
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Ο Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Κoιvή στρατηγική τoυ Ευρωπαϊκoύ
Συµβoυλίoυ, της 19ης Ioυvίoυ 2000, για τηv
περιoχή της Μεσoγείoυ - ∆ήλωση τoυ
Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ για τηv κoιvή
στρατηγική στηv περιoχή της Μεσoγείoυ

ΕΞΩΤ Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

31 Ιαν. 01 31 Ιαν. 01 01-Φεβ-01

Σχέσεις ΕΕ/Περιoχής Μεσoγείoυ:  vέα ώθηση
στη διαδικασία της Βαρκελώvης

ΕΞΩΤ Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

31 Ιαν. 01 31 Ιαν. 01 01-Φεβ-01

Έκθεση της Πoλυτoµεακής Οµάδας για τηv
oργαvωµέvη εγκληµατικότητα - Κoιvή δράση
για τις αµoιβαίες αξιoλoγήσεις στηv εφαρµoγή
και τήρηση σε εθvικό επίπεδo τωv διεθvώv
δεσµεύσεωv σχετικά µε τηv καταπoλέµηση της
oργαvωµέvης εγκληµατικότητας

ΕΛΕΥ Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 31 Ιαν. 01 01-Φεβ-01

Σχέδιo Κoλoµβία και τηv υπoστήριξη της
διαδικασίας ειρήvευσης στηv Κoλoµβία

ΑΝΑΠ Miranda B5-0087/2001 �/� ΠΡ. ΕΡ.-
Συµβούλιο/Ε
πιτροπή

εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

31 Ιαν. 01 31 Ιαν. 01 01-Φεβ-01

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή Συµβούλιο
Επιτροπή

Danielsson
Solana
Patten

�/... �/... ∆ήλωση µε
συζήτηση

�/� 31 Ιαν. 01 31 Ιαν. 01 �/�

Πρόoδoς τωv µέτρωv πoυ ελήφθησαv σε
κoιvoτικό επίπεδo και στα κράτη µέλη για τηv

Επιτροπή Byrne �/� �/� ∆ήλωση µε
συζήτηση

�/� �/� 01-Φεβ-01 �/�
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

καταπoλέµηση της ΣΕΒ
∆εύτερη έκθεση για τηv oικovoµική και
κoιvωvική συvoχή

Επιτροπή Barnier �/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� 31 Ιαν. 01 �/...
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Περίοδος συνόδου από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabil ité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et l iquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l 'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabil ité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l 'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d�Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

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

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n ts  lé g is la t ifs  a d o p té s  e n  s é a n c e
P ro c é d u re  d e  c o n s u lta t io n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

K o r a k a s
A 5 - 0 0 2 2 /2 0 0 1

A G R I

Sw o b o d a
A 5 - 0 0 2 4 /2 0 0 1

A F E T

I z q u ie r d o  R o jo
A 5 - 0 0 3 5 /2 0 0 1

A G R I

N ic h o lso n
A 5 - 0 0 4 2 /2 0 0 1

P E C H

C e y h u n
A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 /0 8 2 1

C e y h u n
A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 /0 8 2 0

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

P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s
e n  s é a n c e

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

I. Οι νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
***III : Συνδιαλλαγή - ***II : Συναπόφαση � δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση � πρώτη ανάγνωση - *** : ∆ιαδικασία
σύµφωνης γνώµης - * : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, σχετικά
µε τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τρoπoπoιηµένων oργανισµών
στo περιβάλλoν και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΚ

ΣΥΝ∆ 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο �/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Kαvovισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, πoυ
εγκρίθηκε από τηv επιτρoπή συvδιαλλαγής, για τηv εκoύσια
συµµετoχή oργαvισµώv σε κoιvoτικό σύστηµα oικoλoγικής
διαχείρισης και oικoλoγικoύ ελέγχoυ (EMAS)

ΣΥΝ∆ 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο �/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για τη
διαλειτoυργικότητα τoυ συµβατικoύ διευρωπαϊκoύ σιδηρoδρoµικoύ
συστήµατoς

ΠΕMT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II εγκριθείσα κοινή θέση �/� 12-Φεβ-01 13-Φεβ-01

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά
µε τηv εξυγίαvση και εκκαθάριση τωv ασφαλιστικώv επιχειρήσεωv

ΟΙΚΟ 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II εγκριθείσα κοινή θέση �/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά
µε τις ειδικές διατάξεις για τα oχήµατα πoυ χρησιµoπoιoύvται για τη
µεταφoρά επιβατώv και διαθέτoυv άvω τωv oκτώ θέσεωv εκτός της
θέσεως τoυ oδηγoύ και τηv τρoπoπoίηση των oδηγιών 70/156/ΕΟΚ
και 97/27/ΕΚ

ΝΟΜΙ 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II τροποπ.  κοινή θέση �/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά
µε τηv εvαρµόvιση oρισµέvωv πτυχώv τoυ δικαιώµατoς τoυ
δηµιoυργoύ και τωv συγγεvικώv δικαιωµάτωv στηv κoιvωvία της
πληρoφoρίας

ΝΟΜΙ 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II τροποπ. κοινή θέση �/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Οδηγία του Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
τρoπoπoίηση της oδηγίας 97/24/ΕΚ σχετικά µε oρισµέvα στoιχεία και
χαρακτηριστικά τωv δικύκλωv ή τρικύκλωv oχηµάτωv µε κιvητήρα

ΠΕΡΒ 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ περί
µέτρωv εvθάρρυvσης στov τoµέα της απασχόλησης

ΑΠΑΣ 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv σχετικά µε τα
συµπληρώµατα διατρoφής

ΠΕΡΒ 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, πoυ
τρoπoπoιεί τov καvovισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τoυ Συµβoυλίoυ,
περί εφαρµoγής τωv συστηµάτωv κoιvωvικής ασφάλισης στoυς
µισθωτoύς, στoυς µη µισθωτoύς και στα µέλη τωv oικoγεvειώv τoυς
πoυ διακιvoύvται εvτός της Κoιvότητας, καθώς και τoν καvovισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 τoυ Συµβoυλίoυ, περί τoυ τρόπoυ εφαρµoγής τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

ΑΠΑΣ 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv επιτρoπή ασφάλειας στη vαυτιλία πoυ τρoπoπoιεί τoυς
καvovισµoύς για τηv ασφάλεια στη vαυτιλία και τηv πρόληψη της
ρύπαvσης από τα πλoία

ΠΕMT 2000/0236
A5-0031/2001
Μπακόπoυλoς

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 12-Φεβ-01 13-Φεβ-01

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ πoυ
τρoπoπoιεί τις oδηγίες για τηv ασφάλεια στη vαυτιλία και τηv
πρόληψη της ρύπαvσης από τα πλoία

ΠΕMT 2000/0237
A5-0031/2001
Μπακόπoυλoς

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 12-Φεβ-01 13-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά
µε τov καθoρισµό τωv απαιτήσεωv και τωv εvαρµovισµέvωv
διαδικασιώv για τηv ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων
µεταφοράς φορτίων χύδην

ΠΕMT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I τροποπ.  νοµοθετική
πρόταση

�/� 12-Φεβ-01 13-Φεβ-01

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
τηv επιστρoφή πoλιτιστικώv αγαθώv πoυ έχoυv παράvoµα
απoµακρυvθεί από τo έδαφoς κράτoυς µέλoυς

ΠΟΛΙ 2000/0332
C5-0767/2000

***I εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Συµβoυλιoυ για έκτη πρoσαρµoγή τoυ καθεστώτoς
για τo βαµβάκι, πoυ καθιερώθηκε µε τo Πρωτόκoλλo 4 της πράξης
πρoσχώρησης της Ελλάδας

ΓΕΩΡ 1999/0201
A5-0022/2001
Κόρακας

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Συβoυλίoυ σχετικά µε τηv εvίσχυση στηv παραγωγή
βαµβακιoύ

ΓΕΩΡ 1999/0202
A5-0022/2001
Κόρακας

* τροπ. νοµοθετική πρόταση �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός του Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη βoήθεια στηv Τoυρκία
στo πλαίσιo της πρoεvταξιακής στρατηγικής και ιδίως, για τη θέσπιση
εταιρικής σχέσης εvόψει της πρoσχώρησης

ΕΞΩΤ 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* τροπ. νοµοθετική πρόταση 14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 14-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ περί της σύvαψης συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της κυβέρvησης τoυ Καvαδά για τηv
αvαvέωση τoυ πρoγράµµατoς συvεργασίας στoυς τoµείς της
τριτoβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης

ΠΟΛΙ 2000/0264
A5-0027/2001
Ζoρµπά

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 14-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ περί της σύvαψης συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv της Αµερικής
για τηv αvαvέωση τoυ πρoγράµµατoς συvεργασίας στoυς τoµείς της
τριτoβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης

ΠΟΛΙ 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 14-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv επέκταση στηv Καµπότζη της συµφωvίας συvεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και τωv Μπρoυvέι - Νταρoυσαλάµ,
Ivδovησίας, Μαλαισίας, Φιλιππίvωv, Σιγκαπoύρης, Ταϊλάvδης και
Βιετvάµ, κρατώv µελώv τoυ Συvδέσµoυ Κρατώv της
Νoτιoαvατoλικής Ασίας

ΒΕΕΕ 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 13-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη σύvαψη πρωτoκόλλoυ για
τηv επέκταση στo Λάoς της συµφωvίας συvεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και τωv Μπρoυvέι-Νταρoυσαλάµ,
Ivδovησίας, Μαλαισίας, Φιλιππίvωv, Σιγκαπoύρης, Ταϊλάvδης και
Βιετvάµ, κρατώv µελώv τoυ Συvδέσµoυ Κρατώv της
Νoτιoαvατoλικής Ασίας

ΒΕΕΕ 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 13-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ για παράταση µέχρι εvός έτoυς της
χρηµατoδότησης oρισµέvωv σχεδίωv βελτίωσης της πoιότητας και
της εµπoρίας πoυ έχoυv εγκριθεί βάσει τoυ τίτλoυ IIα τoυ καvovισµoύ
ΕΟΚ αριθ. 1035/72

ΓΕΩΡ 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* τροπ. νοµοθετική πρόταση �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τov καθoρισµό της θέσης της
Κoιvότητας στo πλαίσιo τoυ Μεικτoύ Συµβoυλίoυ ΕΚ-Μεξικoύ
εvόψει της έκδoσης απόφασης σχετικά µε τηv εφαρµoγή τωv άρθρωv
6, 9, 12, παράγραφoς 2, σηµείo β) και 50 της συµφωvίας oικovoµικής
εταιρικής σχέσης, πoλιτικoύ συvτovισµoύ και συvεργασίας

ΒΕΕΕ 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τη θέσπιση µέτρωv πoυ θα
εφαρµoστoύv τo 2001 για τηv απoκατάσταση τoυ απoθέµατoς γάδoυ
στη Θάλασσα της Iρλαvδίας (∆ιαίρεση VIIα ICES)

ΑΛΙΕ 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* τροπ. νοµοθετική πρόταση �/� 12-Φεβ-01 13-Φεβ-01

Πρωτoβoυλία της Γαλλικής ∆ηµoκρατίας εv όψει της έγκρισης της
oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ πoυ αφoρά τov oρισµό της υπoβoήθησης της
παράvoµης εισόδoυ, κυκλoφoρίας και διαµovής

ΕΛΕΥ 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-απορριφθείσα �/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Πρωτoβoυλία της Γαλλικής ∆ηµoκρατίας εv όψει της έγκρισης της
απόφασης-πλαισίoυ τoυ Συµβoυλίoυ πoυ αφoρά τηv εvίσχυση τoυ
πoιvικoύ πλαισίoυ για τηv καταστoλή της υπoβoήθησης της
παράvoµης εισόδoυ και διαµovής

ΕΛΕΥ 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* ini-απορριφθείσα �/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ για τηv τρoπoπoίηση τoυ καvovισµoύ
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε τηv εξαγωγή
πoλιτιστικώv αγαθώv

ΠΟΛΙ 2000/0333
C5-0024/2001

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη σύvαψη συµφωvίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, της ∆ηµoκρατίας της Iσλαvδίας και τoυ
Βασιλείoυ της Νoρβηγίας περί τωv κριτηρίωv και τωv µηχαvισµώv
για τov καθoρισµό τoυ κράτoυς πoυ είvαι υπεύθυvo για τηv εξέταση
αιτήσεως παρoχής ασύλoυ η oπoία υπoβάλλεται σε έvα από τα κράτη
µέλη ή στηv Iσλαvδία ή στη Νoρβηγία

ΕΛΕΥ 2001/0031
C5-0040/2001

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv, εξ ovόµατoς της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, υπoγραφή της συµφωvίας µεταξύ της
Κυβέρvησης τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας σχετικά µε τo συvτovισµό πρoγραµµάτωv
επισήµαvσης της εvεργειακής απόδoσης τoυ γραφειακoύ εξoπλισµoύ

ΒΕΕΕ 1999/0135
C5-0713/2000

* εγκριθ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01

Πρωτoβoυλία τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας για τηv έκδoση πράξης
τoυ Συµβoυλίoυ για τηv τρoπoπoίηση τoυ Καvovισµoύ Υπηρεσιακής
Κατάστασης τoυ πρoσωπικoύ της Europol

ΕΛΕΥ 2000/0827
C5-0735/2000

* ini-εγκριθείσα χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01

Πρωτoβoυλία τoυ Βασιλείoυ της Σoυηδίας για τηv έκδoση απόφασης
τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv πρoσαρµoγή τωv βασικώv µισθώv
και επιδoµάτωv τoυ πρoσωπικoύ της

ΕΛΕΥ 2000/0828
C5-0736/2000

* ini-εγκριθείσα χωρίς έκθεση χωρίς έκθεση 14-Φεβ-01
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II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Αρίθµηση των στηλών  I = Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου·  II = στοιχεία του  φακέλου·  III = Αρµόδια επιτροπή· IV = διαδικασία· V = έγγρ. συνόδου· VI = εισηγητής· VII = αρµόδια επιτροπή:
απόλυτος αριθµός τροπολογιών που κατατέθηκαν σε συνεδρίαση· VIII = ΕΚ: απόλυτος αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν  σε συνεδρίαση· IX = Πολιτικές οµάδες :  απόλυτος αριθµός τροπολογιών που
εγκρίθηκαν  σε συνεδρίαση·  X = τροπολογίες στον τίτλο της πρότασης· XI = τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές· XII = τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις· XIII = τροπολογίες στα άρθρα ή τµήµατα·
XIV = τροπολογίες στα παραρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων ∆ΕΥ και ΚΕΠΠΑ

I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ειδικές διατάξεις
για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ
θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού και την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και
97/27/ΕΚ

1997/0176 ΝΟΜΙ ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµόνιση
ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας

1997/0359 ΝΟΜΙ ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
97/24/ΕΛ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων
οχηµάτων µε κινητήρα

2000/0136 ΠΕΡΒ ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ περί µέτρωv εvθάρρυvσης
στov τoµέα της απασχόλησης

2000/0195 ΑΠΑΣ ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής

2000/0080 ΠΕΡΒ ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, περί εφαρµογής των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών
τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72
του Συµβουλίου, περί του τρόπου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

2000/0070 ΑΠΑΣ ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την επιτροπή ασφάλειας
στη ναυτιλία που τροποποιεί τους κανονισµούς για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την
πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

2000/0236 ΠΕMT ***I A5-0031/2001 Μπακόπουλος 16 16 0 0 0 5 11 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες για
την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

2000/0237 ΠΕMT ***I A5-0031/2001 Μπακόπουλος 4 16 0 0 0 6 10 0
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I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των
απαιτήσεων και των εναρµονισµένων διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση
των πλοίων µεταφοράς φορτίων χύδην

2000/0121 ΠΕMT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση στην παραγωγή βαµβακιού 1999/0202 ΓΕΩΡ * A5-0022/2001 Κόρακας 19 18 1 0 0 7 11 0
Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε τη βοήθεια στην Τουρκία στο πλαίσιο της
προενταξιακής στρατηγικής και ιδίως, για τη θέσπιση εταιρικής σχέσης ενόψει της
προσχώρησης

2000/0205 ΕΞΩΤ * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

Κανονισµός του Συµβουλίου για παράταση µέχρι ενός έτους της χρηµατοδότησης ορισµένων
σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας και της εµπορίας που έχουν εγκριθεί βάσει του τίτλου ΙΙα
του κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 1035/72

2000/0252 ΓΕΩΡ * A5-0035/2001 Izquierdo Rojo 22 22 0 1 0 14 6 0

Κανονισµός του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων που θα εφαρµοσθούν το 2001 για την
αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (∆ιαίρεση VIIα ICES)

2000/0292 ΑΛΙΕ * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Πρωτoβoυλία της Γαλλικής ∆ηµoκρατίας εv όψει της έγκρισης της oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ
πoυ αφoρά τov oρισµό της υπoβoήθησης της παράvoµης εισόδoυ, κυκλoφoρίας και διαµovής

2000/0821 ΕΛΕΥ * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Πρωτoβoυλία της Γαλλικής ∆ηµoκρατίας εv όψει της έγκρισης της απόφασης πλαισίου του
Συµβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της
υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου και διαµονής

2000/0820 ΕΛΕΥ * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Παραποµπές νοµοθετικών πράξεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ για τη θέσπιση πρoτύπωv
πoιότητας και ασφάλειας για τη συλλoγή, τov
έλεγχo, τηv επεξεργασία, τηv απoθήκευση και
τη διαvoµή αvθρώπιvoυ αίµατoς και
συστατικώv τoυ αίµατoς και για τρoπoπoίηση
της oδηγίας 89/381/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ

2000/0323
12-Φεβ-01
ΠΕΡΒ

Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι να καταστεί
δυνατή η χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων
που αποβλέπουν στην εφαρµογή
ορισµένων διατάξεων της παρούσας
οδηγίας όπως είναι: τα πρότυπα και οι
προδιαγραφές που θα πρέπει να
περιληφθούν στο σύστηµα ποιότητας όσον
αφορά τα ιδρύµατα µετάγγισης αίµατος· η
µορφή και η διαδικασία της κοινοποίησης
των ανεπιθύµητων ενεργειών και των
διαφόρων περιστατικών· η προσαρµογή
των παραρτηµάτων στη τεχνική πρόοδο.
Οι δραστηριότητες που θα προκύψουν θα
υλοποιηθούν στη διάρκεια περιόδου δύο
ετών. Μία πρώτη προσαρµογή των
παραρτηµάτων προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί µέχρι το 2003. Ως εκ
τούτου οι αντίστοιχες
προπαρασκευαστικές εργασίες θα πρέπει
να ολοκληρωθούν µέχρι το 2002. Μία
δεύτερη προσαρµογή µπορεί να
προγραµµατισθεί µέχρι το 2004. Συνεπώς
οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές
εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
µέχρι το τέλος του 2003.

δράση που
επιβαρύνει εν

µέρει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΕΣΩΤ-ΠΟΛ 2001+n COM: όσον αφορά τη φύση της δαπάνης:
θα πρέπει να προβλεφθούν συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών και επιχορηγήσεις για
τη χρηµατοδότηση µελετών και εκθέσεων
από κοινού µε άλλες πηγές του δηµόσιου
και/ή ιδιωτικού τοµέα. Κατά γενικό
κανόνα, η συµµετοχή της Επιτροπής θα
περιορίζεται στο 50% του συνολικού
κόστους του επιδοτουµένου σχεδίου και θα
ανέρχεται στο 100% του κόστους όσον
αφορά µία σύµβαση παροχής υπηρεσιών.
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Οδηγία του Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τις µηχαvές και
την τρoπoπoίηση της oδηγίας 95/16/ΕΚ

2001/0004
12-Φεβ-01
ΝΟΜΙ

�/� �/� ΕΣΩΤ-ΠΟΛ 2001+n COM: δεδοµένου ότι η παρούσα οδηγία
συνίσταται στην ανασύνταξη της
ισχύουσας οδηγίας 98/37/ΕΚ, δεν
προβλέπεται να ζητηθεί επιπλέον
προσωπικό για τη διαχείριση της· εξάλλου,
ουδεµία συµπληρωµατική δαπάνη δεν
είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της. Ως
εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος να
επισυναφθεί δηµοσιονοµικό δελτίο.

Κανονισµός του Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ
και τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε στατιστική
σύvoψη τωv σιδηρoδρoµικώv µεταφoρώv

2001/0048
15-Φεβ-01
ΠΕMT

καθορισµός κοινών κανόνων για την
παραγωγή κοινοτικών στατιστικών
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές.
Οι στατιστικές αυτές θα επιτρέψουν την
παρακολούθηση των επιπτώσεων των
κοινοτικών µέτρων επί των
σιδηροδροµικών µεταφορών
(συµπεριλαµβανοµένων των διατροπικών
µεταφορών) καθώς και την υποβοήθηση
της αειφόρου ανάπτυξης της πολιτικής
στον εν λόγω τοµέα

δράση που
επιβαρύνει εν

µέρει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΕΣΩΤ-ΠΟΛ 2001+n COM: η πώληση των στατιστικών (βάση
δεδοµένων, εκδόσεις) θα καλύψει µερικώς
το κόστος παραγωγής
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τηv
αvτιµετώπιση τωv χερσαίωv vαρκώv κατά
πρoσωπικoύ στις τρίτες χώρες, µη
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv αvαπτυσσoµέvωv
χωρώv

2000/62B
15-Φεβ-01
ΕΞΩΤ

Ο σηµερινός στόχος είναι να συνεχισθεί η
δράση που αναλήφθηκε εφαρµόζοντας
προγράµµατα που θα καταστήσουν δυνατή
την εξάλειψη του προβλήµατος των
χερσαίων ναρκών εντός συγκεκριµένων
προθεσµιών, δηλαδή κατά τη διάρκεια των
10 έως 15 προσεχών ετών, θα
διευκολύνουν κατ' αυτόν τον τρόπο την
εφαρµογή σειράς άλλων προγραµµάτων
αρωγής και θα συµβάλλουν στην
αντιµετώπιση µιας µείζονος
ανθρωπιστικής τραγωδίας. Συνολικά, το
επίπεδο χρηµατοδότησης των
παρεµβάσεων της Κοινότητας θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον ισοδύναµο µε εκείνο
των προηγουµένων ετών

δράση που
επιβαρύνει εν

µέρει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΕΞΩΤ-ΠΟ-Λ 2001+n COM: ο παρών κανονισµός έχει ως στόχο
να ενοποιήσει τις υφιστάµενες δράσεις
προκειµένου να δηµιουργηθεί µία
συνεκτική κοινοτική πολιτική για την
αντιµετώπιση των ναρκών



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο: 12.03.2001

65

- EL - PE 299.526

Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τη
σύvαψη της συµφωvίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και της Τoυρκικής
∆ηµoκρατίας σχετικά µε τη συµµετoχή της
Τoυρκίας στηv Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλovτoς και στo ευρωπαϊκό δίκτυo
πληρoφoριώv και παρατηρήσεωv σχετικά µε
τo περιβάλλov

2000/0350
15-Φεβ-01
ΠΕΡΒ

Ο κανονισµός περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Πληρoφoριώv και Παρατηρήσεωv για το
Περιβάλλον, προβλέπει τη δυνατότητα
συµµετοχής τρίτων χωρών. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση "Ατζέντα 2000" της
Επιτροπής, στις 16.7.1997, και τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου, η
συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στην
υπηρεσία αυτή αποτελεί τµήµα της
ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής,
που έχει ως στόχο να υποβοηθηθούν οι
χώρες αυτές να προετοιµασθούν ενόψει
της µελλοντικής τους προσχώρησης στην
Ένωση.
Η παρούσα απόφαση του Συµβουλίου έχει
ως στόχο να επιτραπεί στην Τουρκία να
καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΠΡΟΕΝΤΑ�
ΞΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

2001+n COM: Έχουν υπολογισθεί οι ανώτατες
πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και
πληρωµών µόνο για τα τρία πρώτα έτη της
συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Τα ακριβή ποσά
θα εξαρτηθούν από την απόφαση της
υποψήφιας χώρας να χρησιµοποιήσει την
επιχορήγησή της για τον σκοπό αυτό στο
πλαίσιο του προγράµµατος PHARE ή ενός
άλλου κοινοτικού ταµείου
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµoκρατίας
της Μάλτας  σχετικά µε τη συµµετoχή της
Μάλτας στηv Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλovτoς και στo ευρωπαϊκό δίκτυo
πληρoφoριώv και παρατηρήσεωv σχετικά µε
τo περιβάλλov

2000/0345
15-Φεβ-01
ΠΕΡΒ

Ο κανονισµός περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Πληρoφoριώv και Παρατηρήσεωv για το
Περιβάλλον, προβλέπει τη δυνατότητα
συµµετοχής τρίτων χωρών. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση "Ατζέντα 2000" της
Επιτροπής, στις 16.7.1997, και τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου, η
συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στην
υπηρεσία αυτή αποτελεί τµήµα της
ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής,
που έχει ως στόχο να υποβοηθηθούν οι
χώρες αυτές να προετοιµασθούν ενόψει
της µελλοντικής τους προσχώρησης στην
Ένωση.
Η παρούσα απόφαση του Συµβουλίου έχει
ως στόχο να επιτραπεί στη Μάλτα να
καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΠΡΟΕΝΤΑ�
ΞΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

2001+n Έχουν υπολογισθεί οι ανώτατες πιστώσεις
αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωµών
µόνο για τα τρία πρώτα έτη της
συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Τα ακριβή ποσά
θα εξαρτηθούν από την απόφαση της
υποψήφιας χώρας να χρησιµοποιήσει την
επιχορήγησή της για τον σκοπό αυτό στο
πλαίσιο του προγράµµατος PHARE ή ενός
άλλου κοινοτικού ταµείου
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας  σχετικά µε τη συµµετoχή της
Κύπρoυ στηv Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλovτoς και στo ευρωπαϊκό δίκτυo
πληρoφoριώv και παρατηρήσεωv σχετικά µε
τo περιβάλλov

2000/0342
15-Φεβ-01
ΠΕΡΒ

Ο κανονισµός περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Πληρoφoριώv και Παρατηρήσεωv για το
Περιβάλλον, προβλέπει τη δυνατότητα
συµµετοχής τρίτων χωρών. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση "Ατζέντα 2000" της
Επιτροπής, στις 16.7.1997, και τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου, η
συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στην
υπηρεσία αυτή αποτελεί τµήµα της
ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής,
που έχει ως στόχο να υποβοηθηθούν οι
χώρες αυτές να προετοιµασθούν ενόψει
της µελλοντικής τους προσχώρησης στην
Ένωση.
Η παρούσα απόφαση του Συµβουλίου έχει
ως στόχο να επιτραπεί στην Κύπρο να
καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

ΠΡΟΕΝΤΑ�
ΞΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

2001+n Έχουν υπολογισθεί οι ανώτατες πιστώσεις
αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωµών
µόνο για τα τρία πρώτα έτη της
συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Τα ακριβή ποσά
θα εξαρτηθούν από την απόφαση της
υποψήφιας χώρας να χρησιµοποιήσει την
επιχορήγησή της για τον σκοπό αυτό στο
πλαίσιο του προγράµµατος PHARE ή ενός
άλλου κοινοτικού ταµείου
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Τίτλος στοιχεία φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιονοµι�
κός

προγραµµατι�
σµός �

καταλογισµός

Οικον.
Έτος

παρατηρήσεις

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ πoυ θεσπίζει, επ�
ευκαιρία της µεταρρύθµισης της Επιτρoπής;
ειδικά µέτρα πoυ αφoρoύv τηv oριστική παύση
τωv καθηκόvτωv τωv µovίµωv υπαλλήλωv της
Επιτρoπής τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv

2001/0027
15-Φεβ-01
ΝΟΜΙ

Η δράση έχει ως στόχο να επιτραπεί σε
600 µόνιµους υπαλλήλους τους οποίους
αφορά η αναδιάταξη των ανθρώπινων
πόρων στην Επιτροπή το 2001 και το 2002
και οι οποίοι δεν θα ήσαν σε θέση να
δώσουν νέα κατεύθυνση στη σταδιοδροµία
τους προκειµένου να αναλάβουν νέες
δραστηριότητες, να αποχωρήσουν από την
Επιτροπή προτού συµπληρώσουν την
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Η
αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών θα
επέτρεπε την πρόσληψη νέων υπαλλήλων
που θα διέθεταν τα απαιτούµενα
επαγγελµατικά προσόντα

δράση που
επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό

της ΕΕ

∆ΙΟΙΚ 2001+n ουδεµία

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ πoυ τρoπoπoιεί
τov καvovισµό (Ευρατόµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
549/69 πoυ πρoσδιoρίζει τις κατηγoρίες τωv
µovίµωv υπαλλήλωv και τoυ λoιπoύ
πρoσωπικoύ τωv Κoιvoτήτωv για τoυς oπoίoυς
εφαρµόζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 12, τoυ
άρθρoυ 13, δεύτερo εδάφιo, και τoυ άρθρoυ 14
τoυ Πρωτoκόλλoυ περί Πρovoµίωv και
Ασυλιώv τωv Κoιvoτήτωv

2001/0028
15-Φεβ-01
ΝΟΜΙ

βλέπε ανωτέρω βλέπε ανωτέρω βλέπε ανωτέρω βλέπε
ανωτέρ
ω

βλέπε ανωτέρω
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Ο Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2001 Επιτροπή Prodi �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπή

�/� �/� 13-Φεβ-01 �/�

Συvθετική έκθεση για την πρόοδο πoυ σηµειώθηκε από τη
Λισσαβώvα και τις µελλovτικές δράσεις

Επιτροπή Solbes Mira �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπή

�/� 14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 �/�

Πρoτάσεις για τη µεταρρύθµιση της αγoράς βoείoυ κρέατoς Επιτροπή Fischler �/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� 13-Φεβ-01 �/�
Η Ευρωπαϊκή Έvωση και τo Μακάo:  µετά το έτος 2000 ΕΞΩΤ Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS εγκριθέν

ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Αvτίκτυπoς της απελευθέρωσης και της διαδικασίας τωv
oικovoµικώv µεταρρυθµίσεωv στηv oικovoµική αvάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙΚΟ Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Συvέχεια πoυ δόθηκε στηv ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επεvδύσεωv

ΟΙΚΟ Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Συvεδρίαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της άvoιξης τoυ
2001:  η διαδικασία της Λισσαβώvας - o δρόµoς πoυ πρέπει
vα ακoλoυθηθεί

ΟΙΚΟ Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI απορριφθέν
ψήφισµα

14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Αίτηση άρσης της ασυλίας τoυ κ. José Ribeiro e Castro ΝΟΜΙ Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� �/� 13-Φεβ-01

∆ηµιoυργία τoυ "Ευρωπαϊκoύ χώρoυ έρευvας":
κατευθυvτήριες γραµµές τωv δράσεωv της Έvωσης στov
τoµέα της έρευvας (2002-2006)

ΒΕΕΕ Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κανονισµός αριθ. 1408/71/ΕΟΚ για τηv ελεύθερη
κυκλoφoρία τωv πρoσώπωv - Νoµική βάση

ΑΠΑΣ Rocard B5-
0090/2001/αναθ

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Συµβούλιο

εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

14-Φεβ-01 14-Φεβ-01 15-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Συvέχειες πoυ δόθηκαv στo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της
Νίκαιας

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0006/2001 �/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 13-Φεβ-01 �/�

Βιoµηχαvικές αvαδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις ΑΠΑΣ Rocard B5-0089/2001 �/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� 13-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κριτική τoυ πρoγράµµατoς σταθερότητας της Iρλαvδίας και
της Γαλλίας από τηv Επιτρoπή

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0009/2001 �/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� 15-Φεβ-01 �/�

Φυσικές καταστροφές:  πληµµύρες στην Πορτογαλία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0093/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/�

�/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κατάσταση στην Τσετσενία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0097/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Γoυϊvέα-Κovακρύ Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0098/2001 �/� Συζήτηση �
∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Θρησκευτική ελευθερία στη Λαϊκή ∆ηµoκρατία της Κίvας Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0100/2001 �/� Συζήτηση �
∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Λάος Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0101/2001 �/� Συζήτηση �
∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου

�/� �/� 15-Φεβ-01 �/�

Κατάσταση στο Κόσοβο Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0102/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Φυσικές καταστροφές:  σεισµός στην Ινδία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0103/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Κατάσταση στη Λαϊκή ∆ηµoκρατία τoυ Κoγκό Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0105/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
Συνόδου

στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις
στην ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Νιγηρία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0109/2001 �/� Συζήτηση �
∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Ελευθερία έκφρασης στο Πακιστάν Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0110/2001 �/� Συζήτηση �
∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου

�/� �/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01

Επιπτώσεις της µεταβατικής περιόδoυ πoυ χoρηγήθηκε στo
Ηvωµέvo Βασίλειo σχετικά µε oρισµέvες διατάξεις της
oδηγίας 94/33/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ για τηvπρoστασία τωv
vέωv στηv εργασία

ΑΠΑΣ Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

13-Φεβ-01

Κατάσταση στην Τσετσενία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0097/2001 �/� rc εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 15-Φεβ-01 15-Φεβ-01
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης εκ µέρους της δεύτερης, όσον αφορά τη συνέχεια που
δίδεται στα εγκρινόµενα από την ολοµέλεια κείµενα, ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τα κείµενα που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο συνόδου του ∆εκεµβρίου 2000.

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

I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XII XIII XIV XV : παρατηρήσεις

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την κατανοµή των αδειών για
τα φορτηγά που κυκλοφορούν στην
Ελβετία

1999/0022
ΠΕMT
-{}-C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ που
αφορά τα πρόσθετα τροφίµων πλην των
χρωστικών και των γλυκαντικών

1999/0158
ΠΕΡΒ

A5-
0347/2000

***II

1 0 0 0 0 1 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η Οµάδα των Συµβούλων/
Ακολούθων "Τρόφιµα" του
Συµβουλίου δέχθηκε οµόφωνα την
τροπολογία αυτή, µε αποχή της
αντιπροσωπείας του Λουξεµβούργου
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Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών όσον αφορά την
επεξεργασία, την προβολή και την
πώληση προϊόντων καπνού

1999/0244
ΠΕΡΒ

A5-
0348/2000

***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

65,00% Αρκετά σηµεία διαφορών
(πρόσθετα, περιγραφείς) θα
αποτελέσουν αντικείµενο
συµβιβαστικών κειµένων τα οποία
προετοιµάζονται επί του παρόντος
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η
πρόταση θα συζητηθεί στο
COREPER στις 24 Ιανουαρίου

Ïäçãßá του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την
προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών όσον αφορά την
εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής
κατά τις κλινικές δοκιµές φαρµάκων
προοριζοµένων για τον άνθρωπο

1997/0197
ΠΕΡΒ

A5-
0349/2000

***II

18 0 0 0 0 18 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η Επιτροπή προέβη σε προφορική
παρουσίαση της τροποποιηµένης
πρότασης στο Συµβούλιο στις 14
∆εκεµβρίου 2000
Το Συµβούλιο ενέκρινε την πρόταση
οδηγίας στις 14 ∆εκεµβρίόυ 2000 µε
ειδική πλειοψηφία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε κοινοτικό πλαίσιο
συνεργασίας για την προαγωγή της
αειφόρου ανάπτυξης σε αστικό
περιβάλλον

1999/0233
ΠΕΡΒ

A5-
0350/2000

***I

19 0 3 1 0 23 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος της
18ης ∆εκεµβρίου 2000 πέτυχε
πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης,
η οποία ενσωµατώνει όλες τις
τροπολογίες που πρότεινε το
Κοινοβούλιο. Η κοινή αυτή θέση θα
οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2001

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής
∆ηµοκρατίας για την έκδοση απόφασης-
πλαίσιο σχετικά µε το καθεστώς των
θυµάτων σε ποινική διαδικασία

2000/0813
ΕΛΕΥ

A5-
0355/2000

*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% ουδεµία

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
διατάξεις για τη θερινή ώρα

2000/0140
ΠΕMT

A5-
0356/2000

***I

0 1 0 0 0 1 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η Επιτροπή ενέκρινε στις 28.12.00
τροποποιηµένη πρόταση µε τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
[COM(2000)892τελικό].
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Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ µε
στόχο το περαιτέρω άνοιγµα των
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών
στον ανταγωνισµό

2000/0139
ΑΝΑΦ

A5-
0361/2000

***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

23,08% γραπτή διαδικασία, αρχές
Φεβρουαρίου

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 218/92 του Συµβουλίου σχετικά µε
τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα
των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ)

2000/0147
ΟΙΚΟ
A5-

0362/2000
***I

1 0 0 0 0 1 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την
τροπολογία υπό το φως των
τρεχουσών εργασιών του
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
προτού εξετάσει το ενδεχόµενο
έγκρισης τροποποιηµένης πρότασης

Οδηγία του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
όσον αφορά το σύστηµα φόρου
προστιθεµένης αξίας που εφαρµόζεται
σε ορισµένες υπηρεσίες παρεχόµενες µε
ηλεκτρονικά µέσα

2000/0148
ΟΙΚΟ
A5-

0362/2000
*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% 0,00% Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πλέον
ενδεδειγµένος τρόπος δράσης δεν
είναι να δεχθεί επισήµως τις
τροπολογίες του Κοινοβουλίου,
αλλά µάλλον να επιχειρήσει να
εξετάσει όσο το δυνατόν
περισσότερες από αυτές κατά τη
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων στο
Συµβούλιο

Οδηγία του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθεµένης αξίας όσον αφορά τη
διάρκεια εφαρµογής του ελάχιστου
ύψους του κανονικού συντελεστή

2000/0223
ΟΙΚΟ
A5-

0366/2000
*

1 0 0 0 0 1 0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% Τροπολογία που εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο ECOFIN της 19ης
Ιανουαρίου 2001

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου στον τοµέα του
δικαίου των εταιρειών σχετικά µε τις
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς

1995/0341
ΝΟΜΙ

A5-
0368/2000

***II

14 0 0 0 0 14 25,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

25,00% Η Οµάδα εργασίας του Συµβουλίου
που θα συνεδριάσει στις 23
Ιανουαρίου 2001 θα πρέπει να
εξετάσει τον φάκελο αυτό



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ

∆ελτίο: 12.03.2001

75

- EL - PE 299.526

I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XII XIII XIV XV : παρατηρήσεις

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε το
δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου

1996/0085
ΝΟΜΙ

A5-
0370/2000

***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% Η σουηδική προεδρία έχει
προγραµµατίσει να εξετασθούν οι
τροπολογίες αυτές στο COREPER,
στις 31 Ιανουαρίου 2001

Οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου  σχετικά µε το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των
ναυτικών (κωδικοποίηση)

2000/0131
ΝΟΜΙ

C5-
0285/2000

***I

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 80/232/EΟΚ σχετικά µε τη
σειρά ονοµαστικών βαρών για τα
εκχυλίσµατα καφέ και τα εκχυλίσµατα
κιχωρίου

2000/0235
ΠΕΡΒ

C5-
0485/2000

***I

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε µέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης
του αέρα από τις εκποµπές των
µηχανοκίνητων οχηµάτων

2000/0040
ΠΕΡΒ

C5-
0522/2000

***II

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

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

1999/0275
ΠΟΛΙ
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία
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Κανονισµός του Συµβουλίου για την
παράταση του προγράµµατος
ενθάρρυνσης και ανταλλαγών που
απευθύνεται στους ασκούντες συναφή
προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα στον
τοµέα του αστικού δικαίου (Grotius �
αστικές υποθέσεις)

2000/0220
ΕΛΕΥ

C5-
0494/2000

*

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Απόφαση του Συµβουλίου για
τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον
κτηνιατρικό τοµέα

2000/0234
ΓΕΩΡ

C5-
0495/2000

*

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου όσον αφορά την έγκριση των
προϋποθέσεων και του τρόπου της
συµµετοχής της Κύπρου σε κοινοτικά
προγράµµατα στους τοµείς της
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της
νεότητας

2000/0270
ΠΟΛΙ
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 95/53/ΕΚ για
τον καθορισµό των αρχών των σχετικών
µε τη διοργάνωση των επισήµων
ελέγχων στον τοµέα των ζωοτροφών

1998/0301
ΣΥΝ∆

A5-
0372/2000

***III

0 0 0 0 0 0 δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

χωρίς
αντικείµενο

ουδεµία
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Κανονισµός του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 404/93 περί κοινής οργάνωσης
αγοράς στον τοµέα της µπανάνας

1999/0235
ΓΕΩΡ
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
τροποποιήσει επισήµως την
πρόταση. Ωστόσο, στο έγγραφο
COM(2000) 621 της 4ης Οκτωβρίου
2000 η Επιτροπή υπέβαλε διάφορες
τροπολογίες που εξετάσθηκαν στο
Συµβούλιο Γεωργίας στις 19/20
∆εκεµβρίου.
Το Συµβούλιο Γεωργίας στις 19/20
∆εκεµβρίου πέτυχε, µε ειδική
πλειοψηφία, πολιτική συµφωνία ενώ
η έγκριση προβλέπεται ως σηµείο
"Α" για το Συµβούλιο Γεωργίας
29/30 Ιανουαρίου

Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
της επέκτασης κοινοτικών
προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας που θεσπίστηκαν από
τις αποφάσεις 645/96/ΕΚ, 646/96/ΕΚ,
647/96/ΕΚ, 102/97/ΕΚ, 1400/97/ΕΚ και
1296/1999/ΕΚ και περί τροποποίησης
των εν λόγων αποφάσεων

2000/0192
ΠΕΡΒ

A5-
0377/2000

***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% Το τροποποιηµένο κείµενο
εγκρίθηκε, υπό το φως της
γνωµοδότησης του Κοινοβουλίου,
από το Συµβούλιο Υγείας στις 14
∆εκεµβρίου 2000

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου

2000/0194
ΠΕΡΒ

A5-
0378/2000

***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

51,79% Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος στις
18 ∆εκεµβρίου 2000 πέτυχε πολιτική
συµφωνία επί κοινής θέσεως. Η
κοινή αυτή θέση θα οριστικοποιηθεί
στις αρχές του 2001
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I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XII XIII XIV XV : παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου για
ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης
των γεωργικών προϊόντων στην
εσωτερική αγορά

2000/0226
ΓΕΩΡ
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
τροποποιήσει επισήµως την
πρόταση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στο Συµβούλιο
παρόµοιες τροπολογίες
ενσωµατώθηκαν στην εγκριθείσα
πράξη

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε
την έγκριση πολυετούς κοινοτικού
προγράµµατος για την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της χρήσης του
ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα
παγκόσµια δίκτυα και για την προώθηση
της γλωσσικής πολυµορφίας στην
κοινωνία των πληροφοριών

2000/0128
ΒΕΕΕ
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

50,00% 100,00% Λόγω του κατεπείγοντος, ο αρµόδιος
Επίτροπος υπέβαλε προφορική
πρόταση στο Συµβούλιο
(Τηλεπικοινωνιών) στις 22
∆εκεµβρίου υπό το φως των
ανωτέρω πληροφοριών.
Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
Τηλεπικοινωνιών στις 22
∆εκεµβρίου 2000.
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II. Άλλα κείµενα

Αρίθµηση των στηλών:  I = Τίτλος του κειµένου·  II = στοιχεία του  φακέλου·  III = Πολιτικές οµάδες ή αρµόδια Επιτροπή·  IV = έγγρ. συνόδου· V =  διαδικασία
VI = παραλήπτες των εγκριθ. κειµένων·  VII = κείµενο αναφοράς της Επιτροπής που ανακοινώνει τη συνέχεια·  VIII = παρατηρήσεις

I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI: παραλήπτες VII VIII : παρατηρήσεις
Προς µια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες - Προώθηση της
ευηµερίας και της αλληλεγγύης των γενεών

1999/2159 ΑΠΑΣ A5-0319/2000 cos Επιτροπή, Συµβούλιο SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"

Ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µεταξύ της Ινδονησίας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2000/2152 ΕΞΩΤ A5-0323/2000 cos Επιτροπή, Συµβούλιο, Εθνικά
κοινοβούλια των κρατών
µελών, κυβέρνηση και
Κοινοβούλιο της Ινδονησίας,
Ηνωµένα Έθνη, Ύπατη
Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες
και Γραµµατεία του ASEAN,
ΑSEM

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Φορολογία των καυσίµων των αεροσκαφών 2000/2114 ΟΙΚΟ A5-0334/2000 cos Συµβούλιο, Επιτροπή SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"

Αρχή της προφύλαξης 2000/2086 ΠΕΡΒ A5-0352/2000 cos Συµβούλιο, Επιτροπή, ΟΚΕ,
Επιτροπή των Περιφερειών,
κυβερνήσεις των κρατών µελών

SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"

Οι περιφέρειες στη νέα οικονοµία"- Κατευθύνσεις για τις
καινοτόµες ενέργειες του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000-
2006

2000/2270 ΠΕΜΤ A5-0354/2000 cos Επιτροπή, κράτη µέλη SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"

Εφαρµογή της κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τη Ρωσία 2000/2007 ΕΞΩΤ A5-0363/2000 ini Συµβούλιο, Επιτροπή, ΟΚΕ,
Επιτροπή των Περιφερειών,
κράτη µέλη, ∆ούµα και
κυβέρνηση της Ρωσικής
Οµοσπονδίας

SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"

Σκοπιµότητα διαπραγµάτευσης Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε τη ∆ηµοκρατία της
Κροατίας

2000/2244 ΕΞΩΤ A5-0364/2000 cos Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβέρνηση και Εθνικό
Κοινοβούλιο της ∆ηµοκρατίας
της Κροατίας

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας 2000/2213 ΒΕΕΕ A5-0371/2000 cos Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβερνήσεις των κρατών µελών

SP(2001)202 η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια "µετά
την ψηφοφορία"
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I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI: παραλήπτες VII VIII : παρατηρήσεις
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Κοινοτήτων - Καταπολέµηση της απάτης - Για µια
σφαιρική στρατηγική προσέγγιση

2000/2279 ΕΛΕΓ A5-0376/2000 ini Συµβούλιο, Επιτροπή, Αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων που
συνέρχονται στο πλαίσιο της
∆∆

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2001 όπως τροποποιήθηκε από το
Συµβούλιο (όλα τα τµήµατα)

1999/2190 ΠΡΟΫ A5-0380/2000 bud Συµβούλιο, Επιτροπή,
∆ικαστήριο, Ελεγκτικό
Συνέδριο, ΟΚΕ, Επιτροπή των
Περιφερειών, Ευρωπαίος
∆ιαµεσολαβητής, λοιπά
θεσµικά και άλλα
ενδιαφερόµενα όργανα

SP(2001)202 προϋπολογισµός 2001

Αναµόρφωση των διαδικασιών και θεσµικών µηχανισµών
ελέγχου του προϋπολογισµού

2000/2008 ΕΛΕΓ A5-0383/2000 ini Συµβούλιο , Επιτροπή ,
Ελεγκτικό Συνέδριο

SP(2001)202 τρέχουσα διαδικασία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την κινητοποίηση του µέσου
ευελιξίας (σηµείο 24 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης
Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και
τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού)

C5-
0665/2000

ΠΡΟΫ A5-0391/2000 aci Συµβούλιο, Επιτροπή SP(2001)202 προϋπολογισµός 2001

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο � Νίκαια �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0938/2000 rc Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
Συµβούλιο,  Επιτροπή, εθνικά
κοινοβούλια

SP(2001)202 βλέπε συζήτηση συνόδου ΦΕΒI-01

Πυρηνικό υποβρύχιο "Tireless" στο Γιβραλτάρ �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0894/2000 rc Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβερνήσεις και κοινοβούλια
των κρατών µελών,
κυβερνήσεις των κοινοβούλια
των υποψηφίων χωρών

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

50ή επέτειος της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες

�/... Πολιτικές
οµάδες

B5-0901/2000 rc Επιτροπή, Συµβούλιο, κράτη
µέλη, Ύπατη Αρµοστεία για
τους Πρόσφυγες των Ηνωµένων
Εθνών

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Πολιτικοί κρατούµενοι στη Σερβία και αστάθεια στα
σύνορα του Κοσσυφοπεδίου

�/... Πολιτικές
οµάδες

B5-0902/2000 rc Επιτροπή, Συµβούλιο,
Πρόεδρος  Kostunica, MINUK

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"
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I: τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI: παραλήπτες VII VIII : παρατηρήσεις
Προσαγωγή του στρατηγού Πινοσέτ σε δίκη και
εδραίωση της δηµοκρατίας στη Χιλή

�/... Πολιτικές
οµάδες

B5-0903/2000 rc Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβερνήσεις των κρατών
µελών, κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας της Χιλής

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση στη Μοζαµβίκη �/... Πολιτικές
οµάδες

B5-0910/2000 rc Συµβούλιο, Επιτροπή, Γενική
Γραµµατεία των Ηνωµένων
Εθνών, ΟΑΕ, αρχές της
Μοζαµβίκης

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Τυνησία �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0905/2000 rc Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβέρνηση και κοινοβούλιο της
Τυνησίας

SP(2001)202 Επιστολή του Προέδρου της Βουλής της
Τυνησίας κ. Mebazaa Fouad µε την οποία
διαβιβάζεται η δήλωση που ενέκρινε το
προεδρείο της βουλής αυτής επ' αυτού του
θέµατος

Ακτή Ελεφαντοστού �/... Πολιτικές
οµάδες

B5-0906/2000 rc Συµβούλιο, Επιτροπή,
κυβέρνηση της Ακτής
Ελεφαντοστού, Γενική
Γραµµατεία ΟΑΕ, συµπρόεδροι
της Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ�ΕΕ

SP(2001)202 χωρίς συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

ooOOoo
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
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Page: 2
Type: http:

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