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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι ο Ασκών την Προεδρία, διένειµε προς ενηµέρωση των βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 10/2001: Πρόταση να δηµοσιεύεται στο   Internet  το πρωτόκολλο που περιέχει τις
  δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων των βουλευτών·

Αριθ. 12/2001: Εγκατάσταση δεύτερου υπολογιστή στις Βρυξέλλες.

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Στις 15 Μαρτίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ότι

ο κ. Paul COÛTEAUX

προσχώρησε στο Κόµµα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς, µε ισχύ από τις 15
Μαρτίου 2001.

οοΟΟοο
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0018/01)  13 και 14 Μαρτίου 2001

23 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

William NEWTON
DUNN

Προσπάθεια προσέγγισης των ευρωπαίων πολιτών
στους παράγοντες λήψης αποφάσεων

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Ενίσχυση του διαλόγου µε τους Ευρωπαίους πολίτες H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT ∆ιαβατήριο για τους Σουηδούς που ταξιδεύουν στις
σκανδιναβικές χώρες

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις
αναπτυξιακές εργασίες του Συµβουλίου

H-0147/01

Chris DAVIES Η στρατηγική του Συµβουλίου Υπουργών για την
αειφόρο ανάπτυξη

H-0156/01

Marco CAPPATO Προσωρινή µονάδα δικαστικής συνεργασίας H-0150/01

Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ∆ιαγραφή ιθαγένειας από ταυτότητες και παράνοµες
πολιτογραφήσεις στην Ελλάδα

H-0152/01

Pernille FRAHM Παρουσία στρατιωτικών δυνάµεων των ΗΠΑ στην
Ευρώπη

H-0159/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Lennart SACRÉDEUS Σήµανση της προέλευσης του κρέατος H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τοµέα των κρατών µελών
που πλήττονται από τη ΣΕΒ

H-0193/01

Mary BANOTTI Σύµβαση του 1996 για την προστασία των παιδιών H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Κόστος των τραπεζικών συναλλαγών H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

∆ιατήρηση της απασχόλησης µετά τη συγχώνευση των
Aceralia, Arbed και Usinor

H-0226/01



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ10

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

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

κ. VERHEUGEN

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Aλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Ενσωµάτωση Κατεχοµένων Κύπρου στην Τουρκία H-0134/01

Bernd POSSELT Μεταβατικές ρυθµίσεις για την Πολωνία και την
∆ηµοκρατία της Τσεχίας

H-0220/01

Gary TITLEY Τοπικές οργανώσεις και διεύρυνση H-0238/01

κα. REDING

John CUSHNAHAN Εκµετάλλευση αφρικανών ποδοσφαιριστών H-0188/01

Astrid THORS Το ευρωπαϊκό έτος των γλωσσών και ο αντίκτυπός του
στις περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες

H-0219/01

Michl EBNER Πολυετές πρόγραµµα για τις µειονοτικές γλώσσες H-0239/01

Concepció FERRER Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001 H-0245/01

κ. BARNIER

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Εξέλιξη µεγάλων έργων και ποιότητα έργων H-0132/01

Glenys KINNOCK Κλείσιµο των εργοστασίων παραγωγής χάλυβα στην
Ουαλία

H-0142/01

Giorgio CELLI Καθυστέρηση της διάθεσης των κονδυλίων από τα
διαρθρωτικά ταµεία 1994-1999 στην Ιταλία

H-0144/01

ooOOoo
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 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 46 8 36 4 1 1 0 DANIELSSON

Επιτροπή 67 15 52 7 0 0 0
FISCHLER
VITORINO
BOLKESTEIN
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
VERHEUGEN
REDING
BARNIER

Σύνολο 113 23 88 11 1 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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 20

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Εφαρµογή της οδηγίας για τα πτηνά 19.12.2000 19.03.2000 12

01/2001 301.426 Daniel DUCARME Tα τρέχοντα προβλήµατα στη γεωργία 13.02.2001 13.05.2001 7

                                                
1 Κατάσταση στις  16.03.2001
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

02/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules
MAATEN, Françoise
GROSSETETE και Heidi
HAUTALA

Η προώθηση ετήσιου θεσµού ηµερών αποχής
από το κάπνισµα στην ΕΕ

13.03.2001 13.06.2001 8

ooOOoo
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

29/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις εξώδικες θανατώσεις

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την λεγόµενη πρακτική των «εκκαθαρίσεων» ή
εκτελέσεων χωρίς δίκη εις βάρος Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάµεις ασφαλείας. Στις 21
Ιανουαρίου 2001 έγινε σχετικό διάβηµα προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Η ύπαρξη
µιας τέτοιας πολιτικής επιβεβαιώθηκε αργότερα από την ισραηλινή πλευρά. Στις 13 Φεβρουαρίου
µια νέα τέτοια εκτέλεση έγινε στη Γάζα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή της γνώµη ότι από την άποψη αυτή η ισραηλινή
πολιτική είναι απαράδεκτη και αντίθετη στο κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει το
Ισραήλ να σταµατήσει αυτή την πρακτική και να σεβαστεί κατά συνέπεια το διεθνές δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι οι εκτελέσεις χωρίς δίκη αποτελούν εµπόδιο για την ειρήνη
ικανό να προκαλέσει περαιτέρω βιαιοπραγίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη βαθειά της ανησυχία για την αλυσίδα των βίαιων
γεγονότων που σηµειώθηκαν κατά τους τελευταίους µήνες και ισχυρίζεται ότι είναι ευθύνη του
Ισραήλ, όπως και των Παλαιστινιακών αρχών, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
αποφύγουν πράξεις που θα προκαλέσουν νέα θύµατα.

____________________

30/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την επίθεση µε λεωφορείο στο Τελ-Αβίβ

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την πρόσφατη έκρηξη βίας στην περιοχή και
καταδικάζει την επίθεση που έγινε µε λεωφορείο στις 14 Φεβρουαρίου 2001. Η Ένωση εκφράζει τα
συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων και τη συµπάθειά της στους τραυµατίες.

Τα γεγονότα αυτού του είδους απλώς οξύνουν την ήδη πολύ σοβαρή κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή κατά τους τελευταίους µήνες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί και τα δύο µέρη να ενεργήσουν µε πολύ µεγάλη αυτοσυγκράτηση, να
επαναφέρουν την τάξη και να πράξουν τα µέγιστα για να εµποδίσουν πράξεις που θα έχουν ως
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αποτέλεσµα νέα θύµατα. Οι δράστες αυτών των εγκληµάτων πρέπει να παραπεµφθούν στη
δικαιοσύνη.

Είναι επίσης σηµαντικό να γίνουν συγκεκριµένα βήµατα και από τις δύο πλευρές ώστε να
ξαναρχίσει και να ενταθεί η συνεργασία για την ασφάλεια µεταξύ των µερών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί και τα δύο µέρη να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα
καταστήσουν δυνατή την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

________________

31/2001

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στη Νότια Σερβία
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2001

Η ΕΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία των αρχών του Βελιγραδίου για την εξεύρεση ειρηνικής και
βιώσιµης λύσης της κατάστασης που επικρατεί στη Νότια Σερβία η οποία εγκυµονεί τον κίνδυνο
αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το σχέδιο το οποίο ενέκριναν οι κυβερνήσεις της Ο∆Γ και
της Σερβίας στις 8 Φεβρουαρίου και το οποίο υπέβαλε σήµερα στην Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας της ΕΕ ο Σέρβος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Covic. Το σχέδιο αυτό, το οποίο
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση όλων των πλευρών της κρίσης, θα αποτελέσει καλή βάση για
περαιτέρω συζητήσεις. Μακροχρονίως, η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, η
πλήρης ένταξη της αλβανικής κοινότητας στην πολιτική ζωή και την κοινωνία πολιτών, και ο
σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των µειονοτήτων σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες
είναι οι µόνες εγγυήσεις για τη σταθερότητα της περιοχής στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής Ο∆Γ.
Αυτή η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση ανταποκρίνεται προς το πνεύµα της
∆ιάσκεψης Κορυφής του Ζάγκρεµπ και του Συµφώνου Σταθερότητας.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής εξαρτάται πρωτίστως από τις προσπάθειες των
ενδιαφερόµενων µερών, αλλά θα απαιτήσει και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Η ΕΕ θα υποστηρίξει τη λήψη πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών µέτρων υπέρ του επιχώριου
πληθυσµού µε ταυτόχρονο σεβασµό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ο∆Γ. Η ΕΚ
και τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν ήδη δεσµεύσει άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ για
ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά σχέδια (ιδίως υποστήριξη προς τα σχολεία) στην περιοχή του
Πρέσεβο. Η Επιτροπή ανήγγειλε σήµερα ότι θα παράσχει πρόσθετη βοήθεια 900.000 ευρώ στους
ενδιαφερόµενους δήµους.
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Στην αρχή της κρίσης, η ΕΕ, µε τη συµφωνία της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας, απέστειλε
παρατηρητές EUMM για να αναφέρουν σχετικά µε την εξέλιξη της κρίσης και να συµβάλουν στην
έγκαιρη προειδοποίηση και την οικοδόµηση εµπιστοσύνης στη περιοχή, σύµφωνα µε τη σχετική
εντολή. Συµφωνήθηκε επίσης αύξηση του αριθµού του επιτόπιου προσωπικού.

Η ΕΕ προσβλέπει στην εφαρµογή µέτρων, από µέρους των σερβικών και των γιουγκοσλαβικών
αρχών, τα οποία θα ευνοήσουν την πλήρη ένταξη της αλβανικής κοινότητας το ταχύτερο δυνατόν,
προκειµένου να δηµιουργηθεί η απαιτούµενη εµπιστοσύνη.

Η ΕΕ αναµένει από την αλβανική κοινότητα στη Νότια Σερβία να ορίσει εκπροσώπους οι οποίοι να
µπορέσουν να διεξαγάγουν εποικοδοµητικό διάλογο µε τις σερβικές και τις γιουγκοσλαβικές αρχές.
Τούτο σηµαίνει ότι θα παύσουν αµέσως οι πράξεις βίας από τις ένοπλες εξτρεµιστικές αλβανικές
οµάδες, ιδίως στη Ζώνη Ασφαλείας.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας, απευθύνει δε έκκληση προς τους
Κοσοβάρους µε πολιτικό κύρος να διαχωρίσουν σαφώς και δηµοσία τη θέση τους από τις ενέργειες
των ένοπλων εξτρεµιστικών οµάδων της Νότιας Σερβίας.

Η ΕΕ υπογραµµίζει τη σηµασία των προσπαθειών που εξακολουθεί να καταβάλλει η KFOR, ιδίως
για να εξασφαλίσει τον πραγµατικό έλεγχο των διοικητικών συνόρων µεταξύ Κοσσυφοπεδίου και
Σερβίας.

Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συνεργαστεί στενά µε τις αρχές της Ο∆Γ και της Σερβίας προκειµένου να
εξετάσει τη δυνατότητα παροχής και άλλης βοήθειας η οποία θα συµβάλει στην επίτευξη ειρηνικής
και βιώσιµης λύσης στη Νότια Σερβία.

______________

32/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ∆ηµοψήφισµα
για τη συνταγµατική µεταρρύθµιση στο Μπαχρέϊν

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος για τη συνταγµατική
µεταρρύθµιση που διεξάχθηκε στις 14 και 15 Φεβρουαρίου στο Μπαχρέϊν και κρίνει ενθαρρυντική
τη µεγάλη συµµετοχή σε αυτό καθώς και την συντριπτική πλειοψηφία µε την οποία εγκρίθηκε το
σχέδιο µεταρρύθµισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιθυµούσε επίσης να εξαίρει τη δηµιουργία
καταλλήλου περιβάλλοντος για την επιτυχία του δηµοψηφίσµατος από τον εµίρη του Μπαχρέϊν µε
τη χορήγηση συµφωνίας, βάσει της οποίας απελευθερώθηκε µεγάλος αριθµός πολιτικών
κρατουµένων. Η διεύρυνση της συµµετοχής των πολιτών στην κυβέρνηση και η διάκριση των
εξουσιών η οποία ορίζεται στον «Εθνικό Χάρτη» αποτελούν θετικά βήµατα για τη δηµοκρατική
µεταρρύθµιση στο Μπαχρέϊν.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν τη
δυνατότητα συµµετοχής στο δηµοψήφισµα αυτό και εκφράζει την ελπίδα ότι τα δηµοκρατικά
δικαιώµατα των γυναικών συµπεριλαµβανοµένων του δικαιώµατος του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι, θα περιληφθούν οριστικά στο µελλοντικό Σύνταγµα του Μπαχρέϊν.

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

________________________

33/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε

την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και
των χωρών ΕΖΕΣ Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας,

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
όσον αφορά την κατάσταση στη Νότιο Σερβία

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κατάσταση στη Νότιο
Σερβία, η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη στις 15 Φεβρουαρίου 2001.

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

________________________

34/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τη Συµφωνία-Πλαίσιο για την συµφιλίωση στις Κοµόρες

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υπογραφή, στις 17 Φεβρουαρίου 2001 στο Φοµπόνι, της
συµφωνίας-πλαισίου για τη συµφιλίωση στις Κοµόρες. Η αποδοχή, από όλα τα µέρη στις Κοµόρες,
µιας διαδικασίας προκειµένου να ξεπεραστεί η µακρά θεσµική και αποσχιστική κρίση και να
πραγµατοποιηθούν βήµατα προς την ειρηνική µετάβαση στη δηµοκρατία, αποτελεί αξιοσηµείωτη
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πρόοδο. Η ΕΕ συγχαίρει την ΟΑΕ και τον OIF (∆ιεθνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας) για τον ενεργό
ρόλο τους στην επίτευξη της συµφωνίας αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προθυµία της να στηρίξει τη διαδικασία
εκδηµοκρατισµού και, πιο µακροπρόθεσµα, την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

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

________________________

35/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την συµφωνία καθορισµού της γραµµής των συνόρων µεταξύ Ο∆Γ και της ΠΓ∆M

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2001

Η Προεδρία χαιρετίζει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την σηµερινή υπογραφή, στα Σκόπια,
της συµφωνίας καθορισµού της γραµµής των συνόρων µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

Η συµφωνία αυτή αποτελεί απτό παράδειγµα σχέσεων καλής συµφωνίας και περιφερειακής
συνεργασίας, που ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελεί
επίσης µαρτυρία της διάθεσης των νέων αρχών της Ο∆Γ να αναζητήσεουν ειρηνικές λύσεις στις
περιφερειακές διαφορές που παρέλαβαν από το προηγούµενο καθεστώς.

Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ προτρέπει όλες τις χώρες της περιοχής να ενδυναµώσουν την
διαπεριφερειακή συνεργασία, υπό το πνεύµα της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Ζάγκρεµπ. Η ΕΕ
επιβεβαιώνει επίσης την δέσµευση που έχει αναλάβει να επικουρήσει παρόµοιες προσπάθειες.

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

________________________
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36/2001

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά
µε το νέο Υπουργικό Συµβούλιο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει τον σχηµατισµό του νέου Υπουργικού Συµβουλίου στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη σήµερα.  Η ΕΕ εκφράζει τη ελπίδα ότι θα είναι η προσανατολισµένη προς τη
µεταρρύθµιση κυβέρνηση, την οποία έχει ανάγκη η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εδώ και πάνω από πέντε
χρόνια µετά την υπογραφή των Συµφωνιών Ντέιτον και Παρισίων και σχεδόν τέσσερις µήνες µετά
τις τελευταίες εκλογές.

Η ΕΕ καλεί το νέο Υπουργικό Συµβούλιο να αναλάβει, χωρίς καθυστέρηση, τις σοβαρές
µεταρρυθµίσεις, που απαιτούνται για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης της
χώρας και να εργασθεί προς το συµφέρον όλου του λαού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.  Η ΄Ενωση
παροτρύνει επίσης τη νέα κυβέρνηση να αναλάβει δράση για να εκπληρώσει, µέχρι τα µέσα του
2001, όλες τις προϋποθέσεις που απαριθµούνται στον «οδικό χάρτη», ο οποίος καταρτίσθηκε την
περασµένη άνοιξη, ούτως ώστε, όπως υπενθυµίσθηκε στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ζάγκρεµπ, να
δώσει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τη δυνατότητα να προχωρήσει στο δρόµο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.  Η ΕΕ είναι πρόθυµη να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Η ΄Ενωση καλεί όλα τα πολιτικά κόµµατα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να σεβασθούν τα αποτελέσµατα
των εκλογών και αναµένει τον άµεσο σχηµατισµό κυβερνήσεων σε όλα τα άλλα επίπεδα ή στη
διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στην Boυλή των Εθνοτήτων σε οµοσπονδιακό και κρατικό
επίπεδο.

Η ΕΕ εκφράζει την συνεχιζόµενη υποστήριξή της προς τον ΄Υπατο Εκπρόσωπο στις προσπάθειές
του να συµβάλει στην εφαρµογή των συµφωνιών Ντέιτον και Παρισίων.

________________________

37/2001

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

σχετικά µε το νέο υπουργικό συµβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν
και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τη
δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το νέο υπουργικό συµβούλιο της Βοσνίας-
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Ερζεγοβίνης, η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη στις
22 Φεβρουαρίου 2001.

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

___________________

38/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τα βίαια επεισόδια
στα σύνορα Ο∆Γ/Κοσσυφοπεδίου και ΠΓ∆Μ

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την σοβαρή ανησυχία της για την πρόσφατη κλιµάκωση της βίας
στην παραµεθόριο περιοχή µεταξύ Ο∆Γ/Κοσσυφοπεδίου και ΠΓ∆Μ και, ιδιαίτερα, για την
ανταλλαγή πυρών στο χωριό Tanusevci την ∆ευτέρα το απόγευµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά τον αυξανόµενο αριθµό βίαιων επεισοδίων στην
περιοχή αυτή και καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να αποµονώσουν τους εξτρεµιστές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να σεβασθούν τη συµφωνία καθορισµού των συνόρων
µεταξύ Ο∆Γ και ΠΓ∆Μ που υπογράφηκε στις 23 Φεβρουαρίου στα Σκόπια και επαναλαµβάνει την
σταθερή της προσήλωση στην αρχή του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής
ακεραιότητας της ΠΓ∆Μ.

Μία ειρηνική και σταθερή ΠΓ∆Μ - εντός διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων - αποτελεί σηµαντική
προϋπόθεση για την περαιτέρω ενσωµάτωση της ΠΓ∆Μ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την
υπογραφή, προσεχώς, της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

39/20

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεµένων µε αυτήν χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας
και των χωρών ΕΖΕΣ Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας, µελών
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε τις βιαιοπραγίες
στα σύνορα µεταξύ της Ο∆Γ/Κοσσυφοπεδίου και της ΠΓ∆Μ

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
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Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τη δήλωση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη στις
28 Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε τις βιαιοπραγίες στα σύνορα µεταξύ της Ο∆Γ/Κοσσυφοπεδίου
και της ΠΓ∆Μ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση τη δήλωση αυτή.

________________________

40/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Μεξικό

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2001

Η ΕΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της νεοδιορισθείσης Κυβέρνησης του Μεξικού να αρχίσει εκ
νέου τον διάλογο µε τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό των Ζαπατίστας (ΕΑΣΖ). Επίσης, η ΕΕ
αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να διευκολύνει τις προετοιµασίες για την
πραγµατοποίηση της πορείας του ΕΑΣΖ από την Τσιάπα στη πόλη του Μεξικού. Η ΕΕ προτρέπει
τον ΕΑΣΖ να ανταποκριθεί στις προσπάθειες της µεξικανικής Κυβέρνησης για την επανέναρξη του
διαλόγου. Η ΕΕ φρονεί ότι ένας ενδεχόµενος διάλογος µεταξύ των µερών θα µπορούσε να
συµβάλει σηµαντικά στην οριστική επίλυση της κατάστασης στην Τσιάπα. Η ΕΕ υποστηρίζει τη
διαδικασία αλλαγής στην Τσιάπα, την οποία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς.

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

________________________

41/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου,
Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών ΕΖΕΣ Ισλανδίας και Νορβηγίας,

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, όσον αφορά τη διατήρηση ειδικών
περιοριστικών µέτρων κατά του κ. Μιλόσεβιτς και προσώπων

που συνδέονται µαζί του
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 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 και
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Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµφωνούν µε τους στόχους
της Κοινής θέσης 2001/155/ΚΕΠΠΑ όπως καθορίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 26ης Φεβρουαρίου 2001 βάσει του άρθρου 15 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία τροποποιεί την κοινή θέση 2000/696/ΚΕΠΠΑ για τη διατήρηση των ειδικών
περιοριστικών µέτρων κατά του κ. Μιλόσεβιτς και των συνδεόµενων µε αυτόν προσώπων και
καταργεί την κοινή θέση 98/725/ΚΕΠΠΑ. Οι ανωτέρω χώρες θα εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους
πολιτικές συνάδουν µε την παρούσα κοινή θέση.

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

_______________

42/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το διάταγµα των
Ταλιµπάν για την καταστροφή όλων των αγαλµάτων στο Αφγανιστάν

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2001

Η ΕΕ µε κατάπληξη και αποδοκιµασία, πληροφορήθηκε το διάταγµα του αρχηγού των Ταλιµπάν,
Μουλά Οµάρ, για την καταστροφή όλων των αγαλµάτων και βουδιστικών µνηµείων στο
Αφγανιστάν.

Τα έργα τέχνης αυτά έχουν ανεκτίµητη ιστορική αξία. Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά του
Αφγανιστάν είναι πρωταρχικής σηµασίας όχι µόνον για το Αφγανιστάν αλλά για ολόκληρο τον
κόσµο. Η ΕΕ καλεί επειγόντως τους αρχηγούς των Ταλιµπάν να µην υλοποιήσουν την οικτρή αυτή
απόφαση η οποία θα στερήσει το λαό του Αφγανιστάν από την πολιτιστική κληρονοµιά του.

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

_________________

43/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα γεγονότα
στο Καλιµαντάν της Ινδονησίας
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τον αποτροπιασµό της και τη λύπη της για την έκρηξη βίας στην
ινδονησιακή επαρχία του Κεντρικού Καλιµαντάν, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο πολλών
ανθρώπων, την καταστροφή περιουσιών και την τραγική έξοδο εκτοπισθέντων πληθυσµών. Η
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Ένωση παροτρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την
αποκατάσταση της ασφάλειας και την πρόληψη νέων βίαιων επεισοδίων.

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

________________________

45/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 2001 στη Μολδαβία

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ελεύθερες και αδιάβλητες κοινοβουλευτικές εκλογές
στη Μολδαβία που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, εκφράζει ωστόσο τη λύπη της
διότι δεν µπόρεσαν να διεξαχθούν οι εκλογές στην Υπερδνειστερία.

Η ΕΕ ελπίζει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της µε τη Μολδαβία βάσει της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και των αρχών που την διέπουν και προτρέπει τη
Μολδαβία να συνεχίσει να εφαρµόζει τις αρχές της ΣΕΣΣ και να προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις
οι οποίες είναι σηµαντικές για τη σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. Η στενή συνεργασία
µε το ∆ΝΤ είναι επίσης σηµαντική στο πλαίσιο αυτό.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση την επικείµενη προσχώρηση της Μολδαβίας στον ΠΟΕ και το
Σύµφωνο Σταθερότητας. Ενθαρρύνει εξάλλου τη νέα κυβέρνηση να επιλύσει ταχέως τη σύρραξη
στην Υπερδνειστερία. Η ΕΕ είναι διατεθειµένη να υποστηρίξει τη µεταρρύθµιση στη Μολδαβία και
να συµβάλει στην επίλυση της σύρραξης.

________________________

46/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001

Ανησυχώντας ιδιαιτέρως για την κλιµάκωση των εχθροπραξιών στο Μπουρούντι, η οποία
σηµειώθηκε προσφάτως εντός και γύρω από τη Μπουζουµπούρα, και, όπως αναφέρεται, έχει
στοιχίσει σε ζωές και τραυµατισµούς πολιτών και έχει προσθέσει και άλλα δεινά στον ήδη σοβαρά
δοκιµαζόµενο πληθυσµό,
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση :

καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόµενη βία στο Μπουρούντι καθώς και τις τυφλές επιθέσεις στη
Μπουζουµπούρα, και καλεί το FNL να παύσει αµέσως τις εχθροπραξίες,

καλεί σε παύση του πυρός και καλεί τα επαναστατικά κινήµατα να προσχωρήσουν στην
ειρηνευτική διαδικασία,

καλεί τον Πρόεδρο Καµπιλά της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει τις προσπάθειές
του για την προσέγγιση των µερών που συµµετέχουν στη διαµάχη στο Μπουρούντι και
επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών της περιοχής, οι οποίες
είναι σε θέση να επηρεάσουν τις ένοπλες οµάδες, να ενθαρρύνουν τα αντιµαχόµενα µέρη
προκειµένου να επιλέξουν αµελλητί την οδό της ειρήνης και των διαπραγµατεύσεων,

χαιρετίζει τη συµφωνία που επετεύχθη κατά την πρόσφατη συνάντηση κορυφής της Αρούσα ότι σε
σχέση µε την ηγεσία της χώρας, η µεταβατική περίοδος θα χωριστεί σε δύο ίσα µέρη,

και καλεί όλα τα συµµετέχοντα µέρη της συµφωνίας της Αρούσα να εντείνουν τις προσπάθειές
τους για την επίτευξη τελικής συµφωνίας για την ηγεσία της χώρας, κατά την επόµενη συνεδρίαση
της επιτροπής παρακολούθησης της εφαρµογής η οποία θα διεξαχθεί στην Αρούσα στις 19
Μαρτίου 2001,

επαναλαµβάνει ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την αποκατάσταση της ειρήνης στο Μπουρούντι και
τη συµφιλίωση του έθνους.

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

________________________

47/2001

Επικύρωση από την Κίνα του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώµατα
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την επικύρωση του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα

« Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, της 28ης
Φεβρουαρίου, να επικυρώσει το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
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δικαιώµατα. Η ΕΕ θεωρεί το γεγονός αυτό ως σηµαντική αφετηρία για περαιτέρω βελτιώσεις της
κατάστασης των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων στην Κίνα.

Η ΕΕ, ωστόσο, ανησυχεί µε την απόφαση της Κίνας να προβεί σε δήλωση σύµφωνα µε την οποία η
κινεζική νοµοθεσία υπερισχύει του άρθρου 8 παρ. 1 του Συµφώνου, το οποίο εγγυάται το δικαίωµα
των ατόµων να ιδρύουν και να προσχωρούν σε συνδικαλιστική ένωση της επιλογής τους.

Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η Κίνα θα προβεί επειγόντως στην ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της µε τις
διατάξεις του Συµφώνου, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου 8 παρ. 1 στοιχείο (α). »

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

________________________

48/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εγκαθίδρυση Ειδικών Παράλληλων Σχέσεων µεταξύ

της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της ∆ηµοκρατίας των
Σερβοβοσνίων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την εγκαθίδρυση, σήµερα, µιας συµφωνίας Eιδικών Παράλληλων
Σχέσεων µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της ∆ηµοκρατίας των
Σερβοβοσνίων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, σύµφωνα µε τη συµφωνία Dayton/Παρισιού.

Η ΕΕ επιθυµεί να τονίσει ότι όλες οι πτυχές αυτών των ειδικών σχέσεων πρέπει να βασίζονται στην
πλήρη διαφάνεια καθώς και το σεβασµό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της
πολιτικής ανεξαρτησίας του κράτους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Η Ένωση προσβλέπει σε ενισχυµένες και στενότερες σχέσεις µεταξύ της Ο∆Γ και του κράτους της
Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Η ΕΕ αναµένει επίσης τη µέγιστη υποστήριξη των ενδιαφεροµένων όσον αφορά όλες τις πτυχές της
Ειρηνευτικής ∆ιαδικασίας του Dayton µε σκοπό την προώθηση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας
σε ολόκληρη την περιοχή.

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

________________________
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49/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάµεων της Ρουάντα και της Ουγκάντα

από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ενέργειες των αρχών της Ρουάντα και
της Ουγκάντα, της 28ης Φεβρουαρίου µε σκοπό αντίστοιχα την αποχώρηση και τη µείωση των
στρατιωτικών τους δυνάµεων στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό σύµφωνα µε την απόφαση 1341
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι οι ενέργειες
αυτές θα ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να λάβουν περαιτέρω µέτρα προκειµένου να εφαρµοσθεί η
συµφωνία της Λουζάκα για την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών. Η ΕΕ θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και αναµένει να πιστοποιηθούν από τη
MONUC οι ενέργειες της Ρουάντα και της Ουγκάντα.

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

_______________

50/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Κεντρικής και
της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, της

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

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δηλώνουν ότι συντάσσονται µε τους
στόχους της κοινής θέσης 2001/154/ΚΕΠΠΑ την οποία καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 26 Φεβρουαρίου 2001 µε βάση το άρθρο 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όσον αφορά το Αφγανιστάν. Οι προαναφερόµενες χώρες θα µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους
πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση.

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

________________________
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51/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις βίαιες επιθέσεις κοντά το χωριό Tanusevci

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις εξτρεµιστών αλβανικής καταγωγής στις
4 Μαρτίου κοντά στο χωριό Tanusevci, που είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο τριών στρατιωτών της
ΠΓ∆Μ. Βιαιοπραγίες όπως αυτή θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και ασφάλεια της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και των πολιτών της, και πρέπει να παύσουν
αµέσως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αντίδραση των αρχών της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας σε προκλήσεις θα είναι λελογισµένη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και στο Κοσσυφοπέδιο να αποµονώσουν τις
δυνάµεις που ευρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ειρήνη
και σταθερότητα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την έντονη
προσήλωσή της στην αρχή του απαραβίαστου των συνόρων, συµπεριλαµβανοµένης της εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

________________________

52/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τα συµπεράσµατα της καθοδηγούµενης από την Κροατική ∆ηµοκρατική ΄Ενωση

(HDZ) Κροατικής Εθνικής Συνέλευσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει τις πρόσφατες µονοµερείς κινήσεις της αποκαλούµενης
Κροατικής Εθνικής Συνέλευσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να θέσει εαυτήν εκτός των
διατάξεων των συµφωνιών του Νταίητον/Παρισίων.  Οι προσπάθειες αυτές είναι µάταιες.
Βλάπτουν επίσης τα συµφέροντα των Κροατών της Βοσνίας καθώς και του λοιπού πληθυσµού στη
Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση διατηρεί τις δεσµεύσεις της για το µέλλον του κράτους της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης.  Κάλεσε την νέα κυβέρνηση να εφαρµόσει τον Χάρτη Πορείας προς την ΕΕ και, µε
τον τρόπο αυτό, όπως υπενθυµίστηκε στη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεµπ, να κάνει ένα µεγάλο
βήµα στην προσπάθεια προσέγγισης της ΄Ενωσης.  Οι πολίτες και οι λαοί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης
µπορούν, ωστόσο, να προχωρήσουν προς την Ευρώπη µόνον στα πλαίσια ενιαίου κράτους.
Αποφάσεις όπως αυτές που έλαβε η Κροατική Εθνική Συνέλευση εµποδίζουν σοβαρά τη
διαδικασία αυτή.
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Ως εκ τούτου, η ΕΕ καλεί όλα τα πολιτικά κόµµατα να σεβασθούν τα αποτελέσµατα των εκλογών
και αναµένει να µην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στη διαδικασία της εκλογής αντιπροσώπων στη
Βουλή των λαών σε κρατικό και οµοσπονδιακό επίπεδο.  Η ΕΕ καλεί ιδιαιτέρως τον κροατικό λαό
της Βοσνίας να εργασθεί εντός των νόµιµων θεσµών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προκειµένου να
υπερασπισθεί τα νόµιµα συµφέροντά του.

Η ΕΕ εκφράζει τη συνεχιζόµενη πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του ΄Υπατου
Εκπροσώπου για την προώθηση της εφαρµογής των συµφωνιών του Νταίητον/Παρισίων.

________________________

53/2001

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

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

για τις βίαιες επιθέσεις κοντά στο χωριό Τανουσέβσκι
Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τη δήλωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις βίαιες επιθέσεις κοντά στο χωριό Τανουσέβσκι, η οποία δηµοσιεύτηκε στις
Βρυξέλλες και τη Στοκχόλµη, στις 6 Μαρτίου 2001.

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

________________________

54/2001

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

της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, συνδεδεµένων χωρών
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών ΕΖΕΣ Ισλανδίας και Νορβηγίας,
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σχετικά µε τα συµπεράσµατα

της καθοδηγούµενης από την Κροατική ∆ηµοκρατική Ένωση (HDZ) Κροατικής
Εθνικής Συνέλευσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τα συµπεράσµατα της καθοδηγούµενης από την HDZ Κροατικής Εθνικής
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Συνέλευσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης η οποία δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στην
Στοκχόλµη στις 6 Μαρτίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει τη δέσµευσή τους αυτή.

________________________

56/2001

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εδαφική διένεξη Γουατεµάλας-Μπελίζ
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2001

Aφού έλαβε γνώση των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις Μπελίζ-Γουατεµάλας :

Η ΕΕ επιθυµεί να συγχαρεί τις κυβερνήσεις του Μπελίζ και της Γουατεµάλας για το ότι επέτυχαν
να συνυπογράψουν έναν κατάλογο µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης στις 8 Νοεµβρίου 2000
στην Ουάσιγκτον, συµφώνησαν ένα σχέδιο δράσης στις 16-17 Ιανουαρίου στο Μαϊάµι για την
εφαρµογή της συµφωνίας της 8ης Νοεµβρίου 2000 και αποφάσισαν µια διαδικασία για την επίλυση
των ουσιαστικών πτυχών της εδαφικής τους διένεξης.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις σηµαντικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν, υπό τον αιγίδα της Οργάνωσης
Αµερικανικών Κρατών, από τις κυβερνήσεις του Μπελίζ και της Γουατεµάλας.

Η ΕΕ παροτρύνει εποµένως µε θέρµη τις κυβερνήσεις του Μπελίζ και της Γουατεµάλας να
συνεχίσουν αυτή τη διαπραγµατευτική διαδικασία και να θέσουν σε εφαρµογή όλα τα
συµφωνηθέντα µέτρα αµέσως µόλις αυτό καταστεί δυνατό. Η ΕΕ πιστεύει ότι για κανένα λόγο δεν
πρέπει να παρεκκλίνουν από τον στόχο αυτό. Η ΕΕ καλεί και τις δύο κυβερνήσεις να αποφύγουν
οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία αυτή.

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

________________________
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57/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση της ασφάλειας στη µεθόριο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας

της Μακεδονίας µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2001

Η ΕΕ θεωρεί τη σταθερότητα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
θεµελιώδους σηµασίας για τη µελλοντική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και επαναλαµβάνει
ότι καταδικάζει σθεναρά τα πρόσφατα επεισόδια εξτρεµιστικών επιθέσεων αλβανοφώνων στην
περιοχή, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και της
περιφέρειας.

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ είχε διαβουλεύσεις στις 9 Μαρτίου µε τον Υπουργό
Εξωτερικών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, Srgjan Kerim, σχετικά µε
το πρόγραµµα δράσης της κυβέρνησής του για µέτρα µε στόχο τον τερµατισµό των βιαιοτήτων και
την εξασφάλιση διαρκούς σταθερότητας στα σύνορα µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας, το οποίο υπεβλήθη στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. στις 7  Μαρτίου.
Υποστηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης που συνίσταται στην τήρηση της προσήκουσας
αυτοσυγκράτησης, στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και στην προώθηση της
οµόνοιας και της συνεργασίας µεταξύ όλων των εθνικών οµάδων του πληθυσµού. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΕΕ χαιρετίζει την αύξηση των επαφών µεταξύ της KFOR, της UNMIK και των αρχών της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας µε στόχο να µελετηθεί η ρευστότητα της
κατάστασης στην παραµεθόρια περιοχή. Εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες που έχουν ήδη
γίνει, ειδικά από την KFOR. Καλεί όλες τις γειτονικές χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή να εξετάσουν το είδος της υποστήριξης που θα µπορούσαν να
παράσχουν. Υπογραµµίζει τη σηµασία του ρόλου που διαδραµατίζουν η KFOR, η ΕΕ και η
Αποστολή Επιτήρησής της (EUMM), καθώς και η Αποστολή Επιτήρησης του ΟΑΣΕ στα Σκόπια
για την αποτροπή εξάπλωσης της σύγκρουσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιτήρηση κατά µήκος
των συνόρων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

Υπενθυµίζοντας τη σηµασία ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων, η ΕΕ είναι έτοιµη να
υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών της περιοχής. Στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων
µεταξύ των εθνοτήτων, η ΕΕ έχει ουσιαστική συνεισφορά στο Πανεπιστήµιο Νοτιοανατολικής
Ευρώπης στο Τέτοβο.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας καθώς και στο Κοσσυφοπέδιο, να τηρήσουν
αποστάσεις από τις δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για τις πρόσφατες επιθέσεις και να τις
αποµονώσουν, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τις ευθύνες τους για την ειρήνη και τη σταθερότητα
στην περιοχή. Επιβεβαιώνει την έντονη προσήλωσή της στην αρχή του απαραβίαστου των διεθνώς
αναγνωρισµένων συνόρων στην περιοχή, και στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

________________________
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58/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εµφάνιση ενώπιον του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία του κ. Blagoje Simic

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του πρώην ηγέτη του κόµµατος SDS (Σερβικό
∆ηµοκρατικό Κόµµα) στο Bosanski Samac της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κ. Blagoje Simic, στον
οποίο το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία απήγγειλε κατηγορία, να
παρουσιαστεί αυθορµήτως στη Χάγη για να συνεργαστεί µε το ∆ικαστήριο.

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

________________________

59/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη δήλωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, χωρών συνδεδεµένων µε την ΕΕ,
και των χωρών της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

όσον αφορά την εµφάνιση του κ. Blagoje Simic
ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου

για την πρώην Γιουγκοσλαβία
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται προς τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την
εµφάνιση του κ. Blagoje Simic ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην
Γιουγκοσλαβία, που δηµοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλµη, στις 12 Μαρτίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση και χαιρετίζει τη δέσµευση αυτή.

_________________

Οι δηλώσεις 44 και 55/2001 δεν είναι, προς το παρόν, διαθέσιµες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

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

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

1. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

 
•  Εκποµπές µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εισηγητής: ο κ. BAGLIANO  (Εργοδότες - I)

Έγγραφα: COM(2000) 487 τελικό - 2000/0211 COD - CES 225/2001
 
Πληροφορίες: στην κ Birgit Fular (Tηλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Όργανα µέτρησης
Εισηγητής: ο κ. DONOVAN  (Εργοδότες - IRL)

Έγγραφα: COM(2000) 566 τελικό - 2000/0233 COD - CES 226/2001
 
Πληροφορίες: στην κ Alison Imrie (Tηλ. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  ∆ικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις

Εισηγητής: ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι - F)

Έγγραφα: COM(2000) 592 τελικό - 2000/0240 CNS - CES  227/2001

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
http://www.cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

�Η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, το οποίο θα συµβάλλει στην
πληροφόρηση των ιδιωτών, των επαγγελµατιών, των δηµοσίων αρχών και των θεσµικών οργάνων
σχετικά µε τη νοµοθεσία και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη µέλη. Τούτο αποτελεί, κατά
την ΟΚΕ, ουσιώδες µέσο αποτελεσµατικής συνεργασίας και νοµικής συνοχής στους κόλπους της
ενιαίας αγοράς, υποστήριξη για τα µέλη των δικαστικών συστηµάτων και των νοµικών
επαγγελµάτων και βοήθεια για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις σε περιπτώσεις διασυνοριακών
διαφορών για αστικά και εµπορικά θέµατα.

�Κατά την ΟΚΕ η πρόταση απόφασης παρουσιάζει ακόµη µια σειρά προβληµάτων:

− δεν αναφέρεται στο ζήτηµα της πρόσβασης στις βάσεις δεδοµένων·
− δεν λαµβάνει σαφή θέση όσον αφορά τις δραστηριότητες παροχής συµβουλών και υπεράσπισης
που αποτελούν αρµοδιότητα των νοµικών επαγγελµάτων·

− δεν προβλέπει σαφώς ένα χώρο παρέµβασης και συµµετοχής στο δίκτυο και στη λειτουργία του
από τις ενώσεις και και της οργανώσεις που προέρχονται από την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών

�Η ΟΚΕ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουν όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης, σήµερα και
στο µέλλον, το ενδεχόµενο της συµµετοχής τους.
 
Πληροφορίες: στην κ Birgit Fular (Tηλ. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  ∆ιεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER  (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)

Έγγραφα:  11808/00 - 2000/823 CNS - CES  228/2001
 
Κύρια σηµεία:

�Η ΟΚΕ χαιρετίζει καταρχήν την πρόταση που υποβάλλει το Συµβούλιο ύστερα από
πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ως ένα περαιτέρω βήµα προς τη
δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την
επιφύλαξη των ειδικών παρατηρήσεών της σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:

•  Κατανοητά νοµικά κείµενα, διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη·
•  Βελτίωση των δικαιωµάτων των προσώπων που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα των
πολιτών·

•  Θέσπιση ρυθµίσεων για την περίπτωση αντικρουόµενων κανόνων·

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  Εδαφική εφαρµογή·
•  Άρνηση της εκτέλεσης για λόγους ανωτέρας βίας·
•  Όχι δυσανάλογες δαπάνες και διακριτική µεταχείριση λόγω της εθνικότητας του προσφεύγοντα
στη δικαιοσύνη·

•  Εµπιστευτικός χαρακτήρας των προσωπικών στοιχείων·
•  Αναγνώριση της αυθεντικότητας  των πιστοποιητικών·
•  Ο κανονισµός ως νοµικό µέσο έναντι των συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών·
•  Εναρµόνιση των διαδικασιών µε στόχο την επιτάχυνση της εφαρµογής τους, παραδείγµατος
χάρη στη δηµιουργία ευρωπαϊκού τίτλου.

 
Πληροφορίες: στην κ Birgit Fular (Tιl. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

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

•  Καθολική υπηρεσία/ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER  (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)

Έγγραφα: COM(2000) 392 τελικό - 2000/0183 COD - CES 229/2001
 
Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ συµφωνεί γενικά µε την επικρατούσα έννοια της καθολικής υπηρεσίας που συνεπάγεται η
σύνδεση µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από ένα σταθερό αριθµό και η πρόσβαση στις
τηλεφωνικές υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό από ένα σταθερό αριθµό από έναν τουλάχιστον
φορέα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η παρεχόµενη σύνδεση θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες όχι µόνον
να πραγµατοποιούν και δέχονται τηλεφωνικές τοπικές, εθνικές και διεθνείς κλήσεις και
τηλεοµοιοτυπικές επικοινωνίες αλλά και ταχεία δηµόσια πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι όλες οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας
πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των χρηστών της αντίστοιχης επικράτειας, ανεξαρτήτως της
γεωγραφικής θέσης, σε προσιτή τιµή, και να διασφαλίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές των
χρηστών που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές ή σε περιοχές υψηλού κόστους. Όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, η ΟΚΕ θεωρεί ότι όλοι οι πάροχοι
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πρέπει να συµβάλλουν κατά τρόπο αναλογικό και δίκαιο σε όλες τις
πτυχές της υπηρεσίας αυτής.

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που ορίζεται στο άρθρο 29
κρίνεται ανεπαρκής, εφόσον δεν προβλέπεται διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, η

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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ΟΚΕ προτείνει τη σύσταση Φόρουµ ή Παρατηρητηρίου µε έδρα την ΟΚΕ, προκειµένου να
λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των ενδιαφεροµένων τοµέων και µερών σε κοινοτικό επίπεδο.
Πληροφορίες: στην κ Carmen Avellaner (Tηλ..: 32 2 546 9794 - e-mail :
carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Επιτροπή ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών/Πρόληψη της ρύπανσης

Εισηγήτρια: η κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ- ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες - GR)
Συνεισηγητής: ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι - F)

Έγγραφα: COM(2000) 489 τελικό - 2000/0236-0237 COD - CES 230/2001
 
 Πληροφορίες: στον κ Luis Lobo  (Tηλ. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

3. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

•  Κοινή πολιτική αλιείας
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι - P)

Έγγραφα: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 244/2001

Κύρια σηµεία:

�Εν αναµονή της Πράσινης Βίβλου που θα δηµοσιεύσει η Επιτροπή, το Μάρτιο, η ΟΚΕ προβαίνει
στις ακόλουθες συστάσεις:

�Όσον αφορά την πενιχρή κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι αλιευτικοί πόροι , η ΟΚΕ
επισηµαίνει και το σηµαντικό τοµέα της αλίευσης ιχθύων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση. Περισσότερο από το 1/3 των αλιευµάτων διεθνώς (30 εκατοµµύρια τόνοι ιχθύων)
χρησιµοποιούνται ως ιχθυάλευρα. Οι δραστηριότητες αυτές ευθύνονται για τη µείωση των πόρων.

�Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι περιορισµοί που ισχύουν ως προς την πρόσβαση
στη ζώνη των 12 µιλίων και να συνεχισθεί η εφαρµογή της παρούσας παρέκκλισης, ώστε να
διαφυλαχθεί η συνέχιση της άσκησης των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων των
κατοίκων των παραθαλάσσιων περιοχών. Ακόµη, επιβεβαιώνει τη θέση της σχετικά µε τη
διατήρηση, µε ορισµένες βελτιώσεις, του συστήµατος TAC και ποσοστώσεων.

�Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να επανακαθορισθεί η έννοια της δυναµικότητας κατά τρόπο που να
µην λαµβάνεται υπόψη µόνον η συνολική χωρητικότητα του στόλου και η ισχύς των κινητήρων
αλλά να υπάρχει διάκριση µεταξύ της ενεργούς δυναµικότητας, που αφορά άµεσα την αλιευτική
δραστηριότητα, και της παθητικής δυναµικότητας που δεν αφορά το εξεταζόµενο θέµα. Με την

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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αλλαγή αυτή µπορεί να καταστεί δυνατή η βελτίωση των όρων διαβίωσης επί του σκάφους και η
ενίσχυση της ασφάλειας.

�Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούν τόσο η έρευνα όσο και οι µελέτες που εκπονούνται στις
επιπτώσεις της ρύπανσης, του κλίµατος και της ποιότητας του αέρα στο θαλάσσιο περιβάλλον και
να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στον τοµέα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων
ζωνών προκειµένου να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των ορθών οικολογικών και περιβαλλοντικών
πρακτικών.

Πληροφορίες: στον κ Νικόλαο Πιπιλιάγκα (Tηλ. : 32 2 546 9109 -
 e-mail :  nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Πολιτική άµυνα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Εισηγήτρια: η κ. zu EULENBURG (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Έγγραφα: COM(2000) 593 τελικό - 2000/0248 CNS - CES 231/2001 
 
Πληροφορίες: στον κ Julius Langendorff (Tηλ.: 32 2 546 9111 -
e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

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

•  Τροποίηση των γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία

Εισηγητής: ο κ. MENGOZZI  (∆ιάφορες δραστηριότητες - I)

Έγγραφα: COM(2000) 774 τελικό - (AVC 2000/0306) - (CNS 2000/0307) - (CNS 2000/0308) -
(CNS 2000/0309) - (CNS 2000/0310) - CES 232/2001.
 
Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής.
 
Πληροφορίες: στον κ Pietrasanta (Tηλ: 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους

Εισηγήτρια: η κ. LOPEZ ALMENDARIZ (Εργοδότες - ES)
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Έγγραφα: Com (2001)76 τελικό - 2000/0353 CNS - CES 243/2001

Πληροφορίες: στον κ Alberto Allende (Tηλ. 32 2 546 96 79- e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΚΕ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2001

Η εισαγωγή του ευρώ και η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση αποτελούν τα τολµηρότερα
βήµατα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χάρη στην προσαρµογή της διαδικασίας του
Μάαστριχτ, η Ευρώπη επιδεικνύει χαµηλά επιτόκια και υγιή δηµόσια οικονοµικά. Μέχρι σήµερα,
δεδοµένου ότι έχει επιτευχθεί µια χωρίς προηγούµενο σταθερότητα των τιµών, το ευρώ σηµειώνει
εξαιρετική επιτυχία. Ωστόσο, η εξέλιξη της εξωτερικής ισοτιµίας του ευρώ δεν είναι απόλυτα
πειστική. Μια πιθανή εξήγηση για την ανεπιτυχή απόδοση είναι η αδυναµία των κρατών της
ευρωζώνης να τηρήσουν οµόφωνη στάση και να αναλάβουν συνεκτική δράση για ζητήµατα
νοµισµατικά και οικονοµικά. Μέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθµός
συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής που χρειάζεται για να στηρίξει την κοινή νοµισµατική
πολιτική. Οι διάφορες πτυχές του προβλήµατος εξετάζονται σε δύο γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας
µε τίτλους Συντονισµός των µακροοικονοµικών πολιτικών ως συνέπεια της ΟΝΕ και
Μακροοικονοµικοί δείκτες απόδοσης. Μια άλλη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας εξετάζει κριτικά τις
παρούσες γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την οικονοµική πολιτική. Παράλληλα µε τη
γνωµοδότηση για τους διαρθρωτικούς δείκτες, η δέσµη αυτή αποτελεί τη συµβολή της ΟΚΕ στην
κατάρτιση των Γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών για το 2001.

•  Συγκριτικές µελέτες όσον αφορά τις µακροοικονοµικές επιδόσεις

Εισηγήτρια: η κ. KONITZER (Εργαζόµενοι - DE)

Έγγραφα: Πρωτοβουλία - CES 238/2001

Κύρια σηµεία:

Για να επιτύχει η Ευρώπη τη βιώσιµη ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να απαραίτητο να υπερβληθούν
ορισµένα εµπόδια και να κατανικηθεί η χαρακτηριστική ευρωπαϊκή απαισιοδοξία. Εξάλλου,
προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως νέες δυνατότητες της ΟΝΕ ώστε να εφαρµοστεί µια υγιής
µακροοικονοµική πολιτική, όλες οι σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές οµάδες πρέπει να
κατανοήσουν καλύτερα τις µακροοικονοµικές µεταβλητές και σχέσεις. Αυτό θα τους επιτρέψει να
αναπτύξουν ένα καρποφόρο διάλογο και, έτσι, να επιτύχουν ευρύτερη συµφωνία σχετικά µε τις
κατάλληλες µακροοικονοµικές δράσεις και πολιτικές. Προτείνονται διάφορα θέµατα προς εξέταση,
τα οποία θα συµβάλουν στον εντοπισµό προσεγγίσεων µακροοικονοµικής πολιτικής που µπορούν
να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

�Νοµισµατική πολιτική: αρµόδια είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άραγε έχει ορισθεί µια
τιµή αναφοράς για την αύξηση της προσφοράς του χρήµατος (ευρώ); Πώς µπορεί να αντιδράσει η
Κεντρική Τράπεζα στις εξελίξεις στο δηµοσιονοµικό και µισθολογικό τοµέα στην ΟΝΕ γενικά και
στα επιµέρους κράτη;
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�∆ηµοσιονοµική πολιτική: αρµοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών µελών. Με ποιο τρόπο
µειώθηκαν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα στα κράτη µέλη από την αρχή της δεκαετίας του 1990:
περιορισµός των δαπανών, αύξηση των φόρων και δασµών, επιπτώσεις τεχνικής φύσης όπως, π.χ.,
µείωση των δανειακών επιβαρύνσεων που προκάλεσε η ίδια η ΟΝΕ, συγκυριακή αύξηση των
φορολογικών εσόδων;· Πώς αξιολογούνται οι εξελίξεις αυτές;

�Μισθολογική πολιτική: κύριοι συνοµιλητές είναι οι κοινωνικοί εταίροι. Ποιες είναι οι αποκλίσεις
όσον αφορά τη µακροοικονοµική εξέλιξη των µισθών µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στη
νοµισµατική ένωση και κατά πόσο είναι δικαιολογηµένες από οικονοµική άποψη; Ποιες είναι οι
ενδεχόµενες συνέπειες αδικαιολόγητων αποκλίσεων όσον αφορά την εξέλιξη των µισθών;
 
 �Μακροοικονοµικά θέµατα: η συζήτηση µε το ευρύτερο κοινό και τους επαγγελµατικούς φορείς
αυξάνει τις δυνατότητες επίτευξης µιας βιώσιµης ανάπτυξης, υψηλότερης ευµάρειας και, τέλος,
πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια της σταθερότητας που προσφέρει η ΟΝΕ, µε αποτέλεσµα
ευρύτερες θετικές συνέπειες στον τοµέα της κοινωνικής και της γενικότερης πολιτικής.

 
 Πληροφορίες: στην κ Katarina Lindahl (Τηλ.: 32 2 546 9254 -
 e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών ως συνέπεια της ΟΝΕ

Εισηγητής: ο κ. NYBERG (Εργαζόµενοι - SV)

Έγγραφα: Πρωτοβουλία - CES 239/2001

Κύρια σηµεία:
 
 �Όσον αφορά τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής, η κατεύθυνση είναι πράγµατι
ουσιαστικής σηµασίας - περιοριστική ή επεκτατική - περισσότερο από τα συγκεκριµένα µέτρα
που θα υιοθετηθούν.

 
 �Πριν να ληφθεί απόφαση για συγκεκριµένα µέτρα θα πρέπει να γνωρίζουµε σε πιο βαθµό
διάφορες αποφάσεις θα επηρεάσουν τα άλλα κράτη µέλη. Από τη συγκεκριµένη συγκυρία
εξαρτάται η επιλογή των µέτρων που θα επηρεάσουν πολύ ή λίγο.

 
 �Πρέπει εξάλλου βελτιωθεί η γνώση όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των διάφορων µέτρων
που ενδείκνυνται για τις διάφορες συγκυρίες.

 
 �Ένας τοµέας του οποίου οι οικονοµικές αποκλίσεις πρέπει να ελεγχθούν προκειµένου να
εξουδετερωθούν οι ανισότητες, είναι οι φόροι των οποίων οι φορολογικές βάσεις είναι εύκολο
να διαφέρουν µεταξύ των χωρών.
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�Θεωρείται δεδοµένη η αυτοσυγκράτηση σε περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης. Ωστόσο, η
αυτοσυγράτηση δεν πρέπει να φτάνει στα άκρα. Απαραίτητητ είναι η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ
της αξιοποίησης των ευκαιριών µεγέθυνσης και αποφυγής στενωπών, οι οποίες εντείνουν τις
πληθωριστικές πιέσεις.
 
 �Όταν ληφθούν τα ανωτέρω υπόψη, τα κράτη µέλη οφείλουν να αποφασίσουν για τα µέτρα που
θα επιλέξουν. Τούτο ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείει από κοινού συζητήσεις στο πλαίσιο
του Συµβουλίου διότι οι συζητήσεις αυτές κατέχουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια συντονισµού
της οικονοµικής πολιτικής και πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στις υφιστάµενες δοµές.

 
Πληροφορίες: στην κ Katarina Lindahl (Τηλ. : 32 2 546 9254 -
e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών το 2001

Εισηγητής: ο κ. PUTZHAMMER (Εργαζόµενοι - DE)

Έγγραφα: Πρωτοβουλία - CES 240/2001

Κύρια σηµεία:

�Η ΟΚΕ επικροτεί τη νέα σφαιρική διαδικασία κατάρτισης και διαβίβασης των
προσανατολισµών, δια της οποίας καθίσταται δυνατή µια εκτεταµένη, διαφανής, δηµοκρατική και
συντονισµένη διαδικασία πάνω στην οποία θα στηριχθεί το Συµβούλιο Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ECOFIN). Η ΟΚΕ θεωρεί ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό πώς η επανάληψη
συστάσεων από προηγούµενα έτη µπορεί να συνδυασθεί µε τη νέα στρατηγική της ΕΕ που
υιοθετήθηκε στη Λισαβώνα.

�Η συνέχιση της πολιτικής δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης πρέπει να συνοδευθεί από
προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων δαπανών µέσω επενδύσεων που
προσανατολίζονται στο µέλλον. Η στροφή προς την οικονοµία που βασίζεται στη γνώση πρέπει να
γίνει κατά τρόπο ώστε το ψηφιακό χάσµα να µη διευρύνει το κοινωνικό χάσµα. Μεταξύ των
απαραίτητων µέτρων είναι η περαιτέρω µεταρρύθµιση της αγοράς, η ενίσχυση της συνεργασίας
στον τοµέα της έρευνας, ειδικά µέτρα όσον αφορά τους λιγότερο ειδικευµένους εργαζόµενους,
άρση των φραγµών στις υπηρεσίες.

�Η νοµισµατική πολιτική πρέπει να αποβλέπει στη σταθερότητα των τιµών και στην ανάπτυξη,
όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη. Η σχετική τιµή της εργασίας µειώθηκε σταθερά κατά την
τελευταία δεκαετία και, συνεπώς, δεν αποτελεί, κατ' αρχήν, εµπόδιο στην αύξηση της
απασχόλησης. Ο στενότερος συντονισµός των τριών παράλληλων διαδικασιών θα λαµβάνει
µεγαλύτερη ώθηση από την ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την απασχόληση
που θα πραγµατοποιείται κάθε άνοιξη.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ40

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

�Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται το γεγονός ότι εξετάζεται η ανάγκη για ακόµη πιο βιώσιµη ανάπτυξη
της ΕΕ. Πρέπει να τονισθεί µε έµφαση η ευθυγράµµιση ως προς το πρωτόκολλο του Κιότο. Τα
πρόσφατα γεγονότα ενισχύουν την άποψη της ΟΚΕ όσον αφορά τη θέσπιση ενιαίας οδηγίας για την
ενεργειακή φορολογία. Η κοινοτική προσέγγιση της βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να εφαρµοστεί
αυστηρότερα στο µέλλον.
 
Πληροφορίες: στην κ Katarina Lindahl (Tηλ. : 32 2 546 9254 -
e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  ∆ιαρθρωτικοί δείκτες

Εισηγήτρια: η κ. BULK (Εργαζόµενοι - NL)

Έγγραφα: COM(2000) 594 τελικό- CES 241/2001

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη µε την πρόταση της Επιτροπής περί θεσπίσεως µιας σειράς
δεικτών ως βάση για την κατάρτιση µιας ετήσιας συνεκτικής έκθεσης. Τονίζει ότι θα πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην επεξεργασία και τη συνεχή βελτίωση ενός αξιόπιστου συστήµατος
στατιστικών στοιχείων.

Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα αξιοποιήσει για τον σκοπό αυτό το
περιεχόµενο της παρούσας γνωµοδότησης. ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας και της σηµασίας της
περαιτέρω ανάπτυξης του συνόλου δεικτών, η ΟΚΕ σκοπεύει να παρακολουθήσει την εξέλιξη του
συστήµατος στατιστικών στοιχείων.

�Η ΟΚΕ θέλει να επισηµάνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η θέσπιση µιας δέσµης µεµονωµένων
δεικτών δεν καθιστά δυνατή τη σύνθεση και προπαντός δεν αρκεί για να ληφθεί υπόψη η
ανοµοιοµορφία που χαρακτηρίζει τη γενική οικονοµική διάρθρωση των διαφόρων κρατών µελών.
Μια αναλυτικότερη διάρθρωση, όπου οι δείκτες θα βασίζονταν, στο µέτρο του δυνατού, σε ένα
ενιαίο σύστηµα βασικών στατιστικών πληροφοριών, θα παρείχε σαφέστερη περιγραφή.
 
Πληροφορίες: στον κ. Roberto Pietrasanta (Tηλ. : 32 2 546 9313 -
e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

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

•  Mesures d'incitation communautaire dans le domaine de l'emploi

Εισηγητής: ο κ. VINAY (Εργαζόµενοι - IT)
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Έγγραφα: COM(2000) 459 final - 2000/0195 COD - CES 233/2001

Κύρια σηµεία:

H OKE επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής.διότι έχει επανειληµµένως εκφράσει το αίτηµα να
θεσπισθούν κοινοί δείκτες.

Ωστόσο, η ΟΚΕ δεν εγκρίνει τη διατήρηση µίας επιτροπής η οποία στην πράξη έχει χάσει τον ρόλο
της.

Η Επιτροπή ενηµερώνει τους κοινωνικούς εταίρους για τις δραστηριότητες εφαρµογής µόνον
κατόπιν αιτήσεως. Η ΟΚΕ κρίνει ότι η ενηµέρωση θα πρέπει να παρέχεται σε τακτική βάση.

Η ΟΚΕ χαίρει για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές στην συµµετοχή τρίτων χωρών.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι δραστηριότητες τοπικού επιπέδου θα πρέπει να καταστούν πιο αισθητές στο
πλαίσιο του προσδιορισµού των κινήτρων που αναφέρονται στην απόφαση.

Πληροφορίες: στην κ Susanne Johansson (Tηλ.:.32 2 546 9619 -
e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση, περιεχόµενο και προοπτικές

Εισηγητής: ο κ. KOΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - GR)
Συνεισηγητής: ο κ. RUPP (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)

Έγγραφα: Πρωτοβουλία - CES 242/2001

Κύρια σηµεία:

Στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας η ΟΚΕ προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις:

− Να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την οικοδόµηση ενός γνήσιου
ευρωπαϊκού χώρου µάθησης και παιδείας.

− Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα στην κινητικότητα· σε όποιας µορφής
κινητικότητα στην εκπαίδευση

− Η δια βίου µάθηση αποτελεί για την ΟΚΕ το κλειδί της εξοικείωσης των ευρωπαίων πολιτών
µε την κοινωνία της πληροφορίας, τις νέες τεχνολογίες γενικά και τη νέα οικονοµία.
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− Η πρωτοβουλία �eLearning� ως τη βασική ευρωπαϊκή προσπάθεια για εισαγωγή των
ευρωπαίων στην ψηφιακή εποχή. Για το λόγο αυτόν συνιστά την όσο γίνεται γρηγορότερη
άρση των εµποδίων, που δεν επιτρέπουν την αποτελεσµατική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.

− Η ΟΚΕ επισηµαίνει την αναγκαιότητα να συνεχίσει η εκπαίδευση να προσδιορίζεται από τις
παγκόσµιες αξίες του ανθρωπισµού.

− Η ΟΚΕ διαβλέποντας και υπογραµµίζοντας το µεγάλο ρόλο της εκπαίδευσης στην προοπτική
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνιστά να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί
στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.

Πληροφορίες: στην κ Stefania Barbesta (Tηλ. 32 2 546 9510 -
e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

6. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

•  Βόρεια ∆ιάσταση

Εισηγητής: ο κ. WESTERLUND (Εργαζόµενοι - S)

Έγγραφα: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας- CES 237/2001

Κύρια σηµεία:

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης αποτελεί µία εν εξελίξει διαδικασία που απαιτεί την τακτική
επανεξέτασή της. Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί το
σχέδιο δράσης σε ορισµένα σηµαντικά σηµεία του.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η απαραίτητες εξελίξεις πρέπει να προωθηθούν µέσω της συµµετοχής της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών της Βόρειας Ευρώπης µε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σε
σύγκριση µε το σηµερινό. Υπεύθυνες για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι εκτός από τις ίδιες
τις οργανώσεις, όλες οι αρµόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο χωρών της βαλτικής και
σε επίπεδο της περιοχής του Μπάρεντς, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο.

Η ΟΚΕ θα ήθελε ειδικότερα να τονίσει τη σηµασία που έχει η κοινή συµµετοχή των επιχειρήσεων,
των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των κυβερνήσεων στον πραγµατοποιούµενο
προγραµµατισµό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ταχεία έναρξη της εφαρµογής των
σχεδιαζόµενων µεγάλων προγραµµάτων υποδοµών.

Η βόρεια διάσταση αποτελεί ένα πρακτικό µέσο που µπορεί να χρησιµοποιήσει όλη η Βόρεια
Ευρώπη προκειµένου να βρει λύσεις στα προβλήµατα και να επιταχύνει τις θετικές εξελίξεις. Η
πρωτοβουλία αυτή συµβάλλει στην επιτυχή ένταξη των υποψήφιων χωρών Εσθονίας, Λετονίας,
Λιθουανίας και Πολωνίας. Συµβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκής

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 43

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

Ένωσης και Ρωσίας, που βασίζεται στη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, στη
στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία, και στο σχετικό πρόγραµµα της Ρωσίας για την ανάπτυξη των
σχέσεων µε την ΕΕ.

Έχει βασική σηµασία για την ΕΕ, στη συνεργασία της µε τις χώρες αυτές, να προβεί σε
στοχοθετηµένη υλοποίηση του σχεδίου δράσης και σε καθορισµό συγκεκριµένων και διαχρονικών
στόχων για τα διάφορα µέρη. Για τη συνεχή εφαρµογή του σχεδίου δράσης απαιτείται µια κοινή
στρατηγική για τη Βόρεια Ευρώπη. Απαιτείται, επίσης, ένα κοινό φόρουµ για τον προγραµµατισµό
και την παρακολούθηση όπου να συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

 Οι οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
συµµετάσχουν τόσο στην έναρξη, υλοποίηση και αξιολόγηση όσο στη συνέχιση της ανάπτυξης
των δράσεων εντός του πλαισίου της Βόρειας ∆ιάστασης. Οι αρχές όλων των επιπέδων πρέπει
να συνεργαστούν για την εν λόγω συµµετοχή.

Η ΟΚΕ σκοπεύει από την πλευρά της να συνεχίσει, µε την κατάλληλη µορφή, το διάλογο που
άρχισε µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
της περιοχής της Βαλτικής και της Ρωσίας. Οι εµπειρίες από την πρώτη πολυµερή συνάντηση στο
Umeε δείχνουν ότι είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η καθιέρωση ενός παρόµοιου διαλόγου.

Πληροφορίες: στην κ Maarit Laurila (Tηλ.. 32 2 546 9810 - e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int)

7. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ

•  Ενδιάµεση επισκόπηση των τριών διαδικασιών στις οποίες στηρίζεται η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση

Εισηγητής: ο κ. Jan OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες - SV)
Συνεισηγήτρια: η κ. Ursula ENGELEN-KEFER (Εργαζόµενοι - D)

Έγγραφα: Πρωτοβουλία - CES 236/2001

Κύρια σηµεία:

Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης είναι η επισκόπηση των διαφορετικών διαδικασιών
(Λουξεµβούργου, Κάρντιφ, Κολονίας) στο πλαίσιο µίας σφαιρικής προσέγγισης·η προετοιµασία
του Εαρινού Συµβουλίου της Στοκχόλµης του 2001, του πρώτου γεγονότος µε το οποίο δίνεται
συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, η οποία επιβεβαίωσε την ανάγκη συντονισµού
των τριών διαδικασιών καθώς και της εισαγωγής νέων στοιχείων.

Όσον αφορά τη διαδικασία του Λουξεµβούργου, η ΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη σαφέστερων
ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και για τη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα σχετικά επίπεδα.

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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Η ΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι για να εφαρµοσθεί η διαδικασία του Κάρντιφ, µε την ανάληψη
µεγαλύτερων υποχρεώσεων από τους κοινωνικούς εταίρους και τις λοιπές οργανώσεις της
οικονοµικής ζωής και της κοινωνίας, είναι αναγκαία η πιο συστηµατική και συνολική
παρακολούθηση της.

Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι η διαδικασία της Κολονίας άρχισε µεν θετικά, επιθυµεί όµως να τονίσει
την κοινή άποψη των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων ότι οι υπουργοί
οικονοµικών πρέπει όντως να συµµετέχουν στη διαδικασία και ότι στο διάλογο πρέπει να
συµπεριληφθούν και οι σχέσεις µακροοικονοµικής πολιτικής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

Η κύρια πρόκληση θα είναι η αύξηση των µέσων όρων των ποσοστών απασχόλησης όλων των
κρατών µελών προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι (60% για τις γυναίκες και 70% για
τους άνδρες). Η αύξηση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί µε κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
επιτευχθεί κοινωνική συνοχή.

Προς τούτο, απαραίτητο είναι:

•  να αυξηθεί η συµµετοχή των ηλικιωµένων εργαζοµένων στην εργασία·
•  να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών µε τη βελτίωση των δυνατοτήτων
συνδυασµού της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής·

•  να ενσωµατωθούν οι ευάλωτες οµάδες στην αγορά εργασίας·
•  να βελτιωθεί η κατάσταση των πολιτών των τρίτων χωρών και να επανεξετασθεί από όλες τις
πλευρές η πολιτική για τη µετανάστευση.

Με τέτοια σφαιτρική προσέγγιση απαιτεί την συµµετοχή του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών.
Οι προσπάθειες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της σύστασης και µεταβολής της ιδιοκτησίας
επιχειρήσεων είναι πολύ σηµαντικές για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Η ΟΚΕ θα επιθυµούσε, εκτός από τις ρυθµίσεις που θεσπίζουν οι κοινωνικοί εταίροι ή τα
νοµοθετικά όργανα, να υπάρχουν και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που θα φροντίζουν για όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι επείγει να τεθεί σε εφαρµογή µία νέα πολιτική απλοποίησης προκειµένου
να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Για να βελτιστοποιηθούν οι επιδόσεις στον τοµέα της έρευνας, καθώς και η αξιοποίηση των
χρηµατοπιστωτικών πόρων, χρειάζεται τόσο συντονισµός, όσο και αποκέντρωση.

Πληροφορίες: στην κ Susanne Johansson (Tηλ.. : 32 2 546 9619 -
e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

΄Ασυλο: κοινή διαδικασία και
οµοιόµορφο καθεστώς σε όλη την
΄Ενωση

AFET (Γ) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Μετανάστευση: κοινοτική πολιτική AFET (Γ) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Τροποποίηση του κανονισµού
κατόπιν της αποφάσεως του
Προεδρείου στις 11-12-2000

AFET (Γ) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Προτεραιότητες και στόχοι της ΕΕ
για τις εξωτερικές σχέσεις στον
τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων

AFET (Γ) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

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

AFET (O) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Σχέσεις ΕΚ/Κίνας: δηµιουργία
εκτενούς εταιρικής σχέσης,
εφαρµογή της ανακοίνωσης

AFET (O) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

Η διεύρυνση της ΄Ενωσης: ρωσική
περιφέρεια του Καλίνινγκραντ,
κυκλοφορία προσώπων και
εµπορευµάτων

AFET (O) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας AFET (O) 20.03.01 C5-0036/00

ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λιθουανίας AFET (O) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Συµφωνία ΕΕ/ΠΓ∆ Μακεδονίας:
συµφωνία σταθεροποίησης και
σύνδεσης

AFET (O) 20.03.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

TITLEY
(PSE)

∆εύτερη ετήσια έκθεση σχετικά µε
τον κώδικα συµπεριφοράς της ΕΕ
για τις εξαγωγές όπλων

AFET (O) 20.03.01 C5-0111/01

Οµάδα
PPE-DE

Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης: κοινή οργάνωση
αγοράς ΚΟΑ

AGRI (O) 21.03.01 C5-0095/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Καταστατικό και χρηµατοδότηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

BUDG (Γ) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
µε σκοπό την υλοποίηση του ΕΧΕ,
πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο

BUDG (Γ) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: δράσεις
έρευνας και επίδειξης, πρόγραµµα-
πλαίσιο 2002-2006

BUDG (Γ) 22.03.01

Οµάδα
PPE-DE

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

BUDG (Γ) 22.03.01 C5-0082/01

Οµάδα
PPE-DE

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

BUDG (Γ) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

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

CONT (Γ) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

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

CONT (O) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας ECON (Γ) 21.03.01 C4-0109/99
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

ECON (Γ) 21.03.01 C4-0111/99

KAΡAΣ
(PPE-DE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας ECON (Γ) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Ευρώ: προστασία από την
παραχάραξη

ECON (Γ) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε
τα µέσα διευκόλυνσης της
προετοιµασίας των οικονοµικών
φορέων για τη µετάβαση στο ευρώ

ECON (O) 21.03.01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Τριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί
λογαριασµοί του ∆ηµοσίου

ECON (O) 21.03.01 C5-0079/01

PRONK
(PPE-DE)

Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών
προοπτικών

EMPL (Γ) 20.03.01 C5-0117/01

GLANTE
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ρουµανίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Σλοβακίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Πολωνίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Ουγγαρίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας ITRE (Γ) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λεττονίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0377/97
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Εσθονίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0110/99

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Λιθουανίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της Βουλγαρίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Αίτηση ένταξης της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας

ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Προσχώρηση της Μάλτας ITRE (Γ) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

GALILEO, πρόγραµµα δορυφορικής
ραδιοπλοηγήσεως: αποτελέσµατα
της φάσης καθορισµού

ITRE (Γ) 21.03.01 C5-0110/01

Οµάδα
PPE-DE

Υπηρεσίες: στρατηγική για την
εσωτερική αγορά

ITRE (Γ) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

Καταστατικό και χρηµατοδότηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

JURI (Γ) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Μετανάστευση: κοινοτική πολιτική JURI (Γ) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Συµµετοχή του κοινού στην
κατάρτιση σχεδίων και
προγραµµάτων (τροποποίηση
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ)

LIBE (Γ) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Οι ακρωτηριασµοί των γυναικείων
γεννητικών οργάνων

LIBE (Γ) 20.03.01

Οµάδα
PPE-DE

Ο ρόλος της σηµαίας ευκαιρίας στον
τοµέα της αλιείας

RETT (Γ) 20.03.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Η Συνθήκη της Νίκαιας και το
µέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης

RETT (Γ) 20.03.01

Οµάδα
PSE

Τροποποίηση του κανονισµού
κατόπιν της αποφάσεως του
Προεδρείου στις 11-12-2000

RETT (Γ) 20.03.01

Οµάδα
PSE

Οδικές µεταφορές: οικοσηµεία για
τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που
διέρχονται από τηνη Αυστρία
(τροποποίηση του πρωτοκόλλου 9

RETT (O) 20.03.01 C5-0769/00

Οµάδα
PPE-DE

Οδικές µεταφορές : κατάρτιση των
επαγγελµατιών οδηγών
εµπορευµατικών ή επιβατικών
µεταφορών

RETT (O) 20.03.01 C5-0037/01

Οµάδα
PPE-DE

Θαλάσσιες µεταφορές: διατυπώσεις
κατάπλου και απόπλου από τους
κοινοτκιούς λιµένες, σύµβαση FΑL

RETT (O) 20.03.01 C5-0051/01

Οµάδα
PPE-DE

Κανονισµός περί των στατιστικών
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές
µεταφορές

RETT (O) 20.03.01 C5-0052/01

Οµάδα
PSE

Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα:
κοινή ονοµατολογία των εδαφικών
στατιστικών µονάδων ΝUΤS

RETT (O) 20.03.01 C5-0065/01

Οµάδα
PPE-DE

Λιµενικές υπηρεσίες: πρόσβαση
στην αγορά

RETT (O) 20.03.01 C5-0078/01

οοΟΟοο
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: 3η ΄Εκθεση της Επιτροπής επί της
λειτουργίας του συστήµατος ελέγχγου των παραδοσιακών ιδίων
πόρων (1997-1999) (΄Αρθρο 18, παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/00 του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2000)

BUDG
CONT

COM (01) 32
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε την απλούστευση της γεωργικής
νοµοθεσίας

JURI
AGRI

COM (01) 48
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
σχετικά µε στρατηγική για την Τελωνειακή ΄Ενωση

TOUT
JURI

COM (01) 51
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ∆έκα χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη του
Ρίο: Προετοιµασία για την παγκόσµια διάσκεψη για την
αειφόρο ανάπτυξη του 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι
των εκπαιδευτικών συστηµάτων

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: "Οι περιφέρειες στη Νέα
Οικονοµία"- Κατευθύνσεις για τις καινοτόµες ενέργειες του
ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών
µέτρων για τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγοθς - 1996 και
1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ηλεκτρονικό εµπόριο και
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
Ειδικό πλαίσιο συνδροµής των παραδοσιακών προµηθευτών
µπανάνας ΑΚΕ (Κανονισµός του Συµβουλίου 856/1999) -
΄Εκθεση της Επιτροπής που υποβάλλεται ανά διετία - 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πράσινη Βίβλος
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων

ITRE
ENVI

COM (01) 68
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 σχετικά µε τη γενική
ασφάλεια των προϊόντων

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
τελ.

COD000073
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

Βρυξέλλες

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et les
ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de pêche

Mercosur : mandat de négociation
d�un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d�un accord
interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire 1/2001
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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

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B 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

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

I. Νοµοθετικές διαδικασίες

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

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή:

στοιχεία φακέλου
Έγγρ. Συνόδου
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΒΕΕΕ 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Liikanen
28/02/01

01-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά  την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και τη
διασύνδεσή τους

ΒΕΕΕ 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Liikanen
28/02/01

01-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την αδειοδότηση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

ΒΕΕΕ 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Liikanen
28/02/01

01-Μαρ-01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή:

στοιχεία φακέλου
Έγγρ. Συνόδου
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά
τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές
δυνατότητες και την χρηµατική αντιστάθµιση που
προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Ισηµερινής Γουινέας όσον αφορά την αλιεία ανοικτά των
ακτών της Ισηµερινής Γουινέας κατά την περίοδο από 1ης
Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2001

ΑΛΙΕ 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Fichler
28/02/01

01-Μαρ-01

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση
συστήµατος τεκµηρίωσης των αλιευµάτων  του Dissostichus
spp.

ΑΛΙΕ 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01-Μαρ-01

πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά την
κοινοτική χρηµατοδοτική συµµετοχή σε ορισµένες δαπάνες
για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων διαχείρισης που
αφορούν τους άκρως µεταναστευτικούς ιχθείς

ΑΛΙΕ 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Fichler
28/02/01

01-Μαρ-01

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
ορισµένων µέτρων ελέγχου που εφαρµόζονται στις
δραστηριότητες αλιείας µεγάλων µεταναστευτικών ειδών
ιχθύων

ΑΛΙΕ 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Fichler
28/02/01

01-Μαρ-01

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση, για έκτη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
850/98 του Συµβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών
πόρων, µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών
θαλάσσιων οργανισµών

ΑΛΙΕ 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01-Μαρ-01

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την πρόβλεψη
ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης για ορισµένα
αποθέµατα µεγάλων µεταναστευτικών ειδών

ΑΛΙΕ 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Fichler
28/02/01

01-Μαρ-01
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Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή:

στοιχεία φακέλου
Έγγρ. Συνόδου
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

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

ΕΛΕΥ 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

01-Μαρ-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 XI
V

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά κοινό κανονιστικό
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

2000/0184 ΒΕΕΕ ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά  την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς
και τη διασύνδεσή τους

2000/0186 ΒΕΕΕ ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδειοδότηση
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

2000/0188 ΒΕΕΕ ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά
τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και την
χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Ισηµερινής Γουινέας όσον
αφορά την αλιεία ανοικτά των ακτών της Ισηµερινής Γουινέας κατά την περίοδο από
1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2001

2000/0287 ΑΛΙΕ * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση συστήµατος τεκµηρίωσης
των αλιευµάτων  του Dissostichus spp.

2000/0171 ΑΛΙΕ * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά την κοινοτική χρηµατοδοτική
συµµετοχή σε ορισµένες δαπάνες για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων
διαχείρισης που αφορούν τους άκρως µεταναστευτικούς ιχθείς

2000/0268 ΑΛΙΕ * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισµένων µέτρων
ελέγχου που εφαρµόζονται στις δραστηριότητες αλιείας µεγάλων
µεταναστευτικών ειδών ιχθύων

2000/0253 ΑΛΙΕ * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0
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I: Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XI
V

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για έκτη
φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων, µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων
οργανισµών

2000/0215 ΑΛΙΕ * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την πρόβλεψη ορισµένων τεχνικών
µέτρων διατήρησης για ορισµένα αποθέµατα µεγάλων µεταναστευτικών ειδών

2000/0149 ΑΛΙΕ * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

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

2000/0030 ΕΛΕΥ * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Παραποµπές νοµοθετικών πράξεων: θέµατα προγραµµατισµού, δηµοσιονοµικές επιπτώσεις,
επιτροπολογία

Τίτλος στοιχεία
φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

νοµοθετικός προγραµµατισµός ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ για τη θέσπιση µιας
κoινής oνoµατoλoγίας των εδαφικών
στατιστικών µoνάδων

2001/0046
28/2/2001
ΠΕΡΦ

Η νοµική αυτή πράξη επιδιώκει
διάφορους στόχους: να οριστεί η
κατανοµή των περιφερειών των κρατών
µελών· να οριστούν αντικειµενικά
κριτήρια για τον ορισµό των
περιφερειών· να εξασφαλιστεί η
συγκρισιµότητα και η αµεροληψία κατά
την επεξεργασία στατιστικών

νέα δράση στο πλαίσιο του νοµοθετικού
προγραµµατισµού 2001

ουδεµία Η προτεινόµενη πράξη προβλέπει ένα
σύστηµα λήψης αποφάσεων του τύπου
"κανονιστική επιτροπή" που καθορίζεται
στο άρθρο 5 της απόφασης
"επιτροπολογία" 468/99/ΕΚ. Η σχετική
επιτροπή είναι αυτή που θεσπίζεται βάσει
της πράξεως 382/89/ΕΚ για τη θέσπιση
µικτής επιτροπής τύπου I/IΙβ/IIIα.

Πρόταση απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ
για τη σύνδεση των υπερπόντιων
χωρών και εδαφών µε την Ευρωπαϊκή
Κoινότητα ("Outremer")

2001/2033
28/2/2001
ΑΝΑΠ

Η απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε την
σύνδεση των υπεροντίων χωρών στην
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 97/803/ΕΚ, της 24ης
Νοεµβρίου 1997, παρετάθη µε την
απόφαση 2000/169/ΕΚ της 25ης
Φεβρουαρίου 2000, ισχύει έως τις 28
Φεβρουαρίου 2001. Η πρόταση
απόφασης που προτείνεται, θα την
διαδεχθεί από την 1η Μαρτίου 2001

νέα δράση στο πλαίσιο του νοµοθετικού
προγραµµατισµού 2001

Πέντε πόροι προβλέπονται στη διάθεση
των ΥΧΕ: η προγραµµατισµένη
χρηµατοδότηση (για ΥΧΕ  και για
περιφερειακή συνεργασία)· η
απλούστευση των επενδύσεων
(=Κοτονού)· η πρόσθετη ενίσχυση σε
περίπτωση διακυµάνσεων των εσόδων
από εξαγωγές, ενισχύσεις έκτακτης
ανάγκης και για τους πρόσφυγες,
πρόσθετες ενισχύσεις για τις πιο
ανεπτυγµένες χώρες (=Κοτονού)· δάνεια
από τους ίδιους πόρους της ΕΤΕ· ένας
πρόσθετος πόρος (δηµοσιονοµικός) στο
πλαίσιο των δηµοσιονοµικών γραµµών
για τις αναπτυσσόµενες χώρες (έκτακτες
ενισχύσεις, AIDS, κ.λ.π.).

Η νοµική βάση της προτεινόµενης
δράσης είναι το άρθρο 187  ΣΕΚ.
Προβλέπονται τέσσερις  επιτροπές µε
διαφορετικές αρµοδιότητες: µια
συµβουλευτική και µια διαχείριση βάσει
των άρθρων 3 και 4 της απόφασης
(επιτροπολογία) 468/99/ΕΚ· µια τρίτη
που αναφέρεται στην "Εσωτερική
συµφωνία µεταξύτ ων εκπροσώπων των
κρατών µελών" και µια τέταρτη �
συµβουλευτική � για τα µέτρα
διασφάλισης.
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Τίτλος στοιχεία
φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

νοµοθετικός προγραµµατισµός ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για την τρoπoπoίηση τoυ
κανoνισµoύ (ΕΟΚ) αριθ.1911/91 για
την εφαρµoγή των διατάξεων τoυ
κoινoτικoύ δικαίoυ στις Καναρίoυς
Νήσoυς

2001/0038
28/2/2001
ΝΟΜΙ

Αυτή η πρόταση έχει σκοπό να
παρατείνει προσωρινά για ένα έτος τους
δασµούς και τις εξαιρέσεις που έχουν
σχέση µε τον φόρο ΑΡΙΜ (φόρο στην
παραγωγή και στις εισαγωγές), την
εφαρµογή των αυτόνοµων αναστολών
των δασµών του Κοινού ∆ασµολογίου
και την µεταβατική περίοδο για την
εισαγωγή των δασµών του Κοινού
∆ασµολογίου στις εισαγωγές ορισµένων
προϊόντων στις Καναρίους Νήσους στο
επίπεδο που ίσχυε την 31η ∆εκεµβρίου
2000.

δράση εκ µεταφοράς που
οριστικοποιήθηκε στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις που
αφορούν τις τελωνειακές πτυχές της
πρότασης έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στην
πρόταση COM (2000) 858 τελικό που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29
∆εκεµβρίου 2000

Ουδεµία

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για παρέκκλιση από
oρισµένες διατάξεις τoυ κανoνισµoύ
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για καθoρισµό
των λεπτoµερών κανόνων και
ρυθµίσεων σχετικά µε την κoινoτική
διαρθρωτική βoήθεια στoν τoµέα της
αλιείας

2001/0035
28/2/2001
ΑΛΙΕ

Μετά από πρόταση που διατυπώθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, η
Επιτροπή παρουσιάζει πρόταση
"παράτασης του ισχύοντος συστήµατος
ενισχύσεων για τη διακοπή
δραστηριοτήτων � µετατροπή των
στόλων" που έληξε στις 31/12/2000, για
µια πρόσθετη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου
2001

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας
δράση εκτός νοµοθετικού προγράµµατος
2001

Η νοµοθετική αυτή πρόταση δεν έχει
ουδεµία επίπτωση στο ΧΜΠΑ

Η βασική πράξη 2792/99 παρούσας
πρότασης αναφέρεται σε µια επιτροπή
διαχείρισης βάσει του άρθρου 4 της
απόφασης "επιτροπολογία" 468/99/ΕΚ

Πρόταση oδηγίας τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ
για την πρόσβαση στην αγoρά
λιµενικών υπηρεσιών

2001/0047
28/2/2001
ΠΕΡΦ

Η πρόταση αποσκοπεί στην
συστηµατικότερη εφαρµογή των
κανόνων της συνθήκης (τέσσερις
ελευθερίες και κανόνες ανταγωνισµού)
στον τοµέα των λιµενικών υπηρεσιών.

δράση εκ µεταφοράς που
οριστικοποιήθηκε στο νοµοθετικό
πρόγραµµα 2001

Ουδεµία Ουδεµία
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Τίτλος στοιχεία
φακέλου
συνεδρίαση
κοινοποίησης
αρµόδια
επιτροπή

νοµικό πλαίσιο
γενικός στόχος της δράσης

νοµοθετικός προγραµµατισµός ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επιτροπολογία

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ
Συµβoυλίoυ όσoν αφoρά τoυς
τριµηνιαίoυς µη χρηµατoπιστωτικoύς
λoγαριασµoύς τoυ ∆ηµoσίoυ

2001/0056
28/2/2001
ΟΙΚΟ

Στόχος του κανονισµού είναι να
αποσαφηνίσει το περιεχόµενο των
τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών
λογαριασµών του δηµοσίου και τον
κατάλογο και τα βασικά χαρακτηριστικά
των κατηγοριών του ΕΣΛ 95 που πρέπει
να διαβιβάζονται.

νέα δράση στο πλαίσιο του νοµοθετικού
προγράµµατος 2001

Ουδεµία Η προτεινόµενη πράξη θεσπίζει µία
διαρθρωτική συνεργασία µε την
Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος
(ΕΣΠ) µικτής αρµοδιότητας Ι/Ιιβ/ΙΙΙα,
που έχει συσταθεί µε την απόφαση του
Συµβουλίου 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, και
την Επιτροπή Στατιστικών για θέµατα
νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και
ισοζυγίου πληρωµών (ΕΣΝΧΙΠ) που έχει
συσταθεί µε την απόφαση 91/115/ΕΟΚ.

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ σχετικά µε τo
καταστατικό και τη χρηµατoδότηση
των ευρωπαϊκών πoλιτικών κoµµάτων

2001/0011
28/2/2001
ΣΥΝΤ

Πρόβλεψη µερικής χρηµατοδότησης των
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων ώστε
να τους επιτραπεί να ανταποκριθούν στο
ρόλο τους βάσει του άρθρου 191 της
Συνθήκης.

Η πρόταση στοχεύει στην προσθήκη
επιχειρησιακής ρήτρας στο άρθρο 191
της ΣΕΚ, όπως πρότεινε η Επιτροπή µε
εισήγησή της στο πλαίσιο των εργασιών
της ∆∆ της 13ης Ιουνίου 2000, και στο
πλαίσιο τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν
από τη Συνθήκης της Νίκαιας.

Επιχορηγήσεις στα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόµµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις
του κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά
µε το καθεστώς και τη χρηµατοδότηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων. Η
χρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβεί το
75% του προϋπολογισµού του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει
για όλες τις ενστάσεις σχετικά µε την
τήρηση των όρων των καταστατικών που
αναφέρονται στο άρθρο της πρότασης,
ανάλογα και µε τη γνώµη µιας
"ανεξάρτητης επιτροπής εξεχουσών
προσωπικοτήτων" που διορίζεται ανά
πενταετία µε κοινή συµφωνία.

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για τρoπoπoίηση τoυ
κανoνισµoύ (ΕΚ) 1254/1999 περί
κoινής oργανώσεως αγoράς στoν
τoµέα τoυ βoείoυ κρέατoς

2001/0042
28/2/2001
ΓΕΩΡ

Η πρόταση στοχεύει, µέσω της
τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 του Συµβουλίου να ρυθµίσει
την αγορά βοείου κρέατος.

δράση εκτός νοµοθετικού προγράµµατος
2001 σε συνέχεια της Ατζέντας  2000, βλ.
νοµοθετικό πρόγραµµα 1998

Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις έχουν
υπολογισθεί βάσει των κάτωθι βασικών
υποθέσεων: κατανάλωση 2000: 5%·
2001: -10,08% σε σχέση µε την
"κανονική" κατάσταση και προοδευτική
ανάκαµψη στα κοινοτικά επίπεδα έως το
2005·

επιτροπή διαχείρισης του βοείου κρέατος
που έχει συσταθεί από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουίου της
17ης Μαΐου 1999 για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τοµέα του
βοείου κρέατος

Πρόταση κανoνισµoύ τoυ
Συµβoυλίoυ για τρoπoπoίηση τoυ
κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 1251/1999
περί θεσπίσεως καθεστώτoς στήριξης
των παραγωγών oρισµένων
αρoτραίων καλλιεργειών

2001/0043
28/2/2001
ΓΕΩΡ

Η παρούσα πρόταση στοχεύει, µέσω της
τροποποίησης του κανονισµού (Ε) αριθ.
1251/1999  στην ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής γεωργικών
προϊόντων

δράση εκτός νοµοθετικού προγράµµατος
2001, σε συνέχεια της Ατζέντα 2000,
βλ. νοµοθετικό πρόγραµµα 1998

Χρηµατοδότηση από τη θέση Β-1060 του
προϋπολογισµού

επιτροπή διαχείρισης των σιτηρών που
θεσπίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1766/1992 της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών
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Εργασίες επί του προϋπολογισµού

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

στοιχεία φακέλου
Έγγραφο Συνόδου

Εισηγητής

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

σχέδιο συµπληρωµατικού και διορθωτικού προϋπολογισµού 1/2001
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2001

ΠΡΟΥ 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

ΠΡΟΥ Έγκριση του Σ∆Π 1/2001
χωρίς τροπολογίες ή
τροποποιήσεις·
εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Schreyer
28/02/01

01-Μαρ-01
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Ο Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια
Επιτροπή

Εισηγητής Έγγραφο
συνόδου

στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Εντολή διαπραγµάτευσης συµφωνίας
διαπεριφερειακής σύνδεσης µε την Κοινή Αγορά
του Νότου (Mercosur)

ΕΞΩΤ Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Patten
01/03/01

01-Μαρ-01

∆ιαπραγµατευτική εντολή ενόψει της σύναψης µιας
συµφωνίας σύνδεσης µε τη Χιλή

ΕΞΩΤ Salafranca
Sanchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INI εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Patten
01/03/01

01-Μαρ-01

Συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στις
µετανάστριες από τις Μεσογειακές χώρες

ΓΥΝΑ Aviles Perea A5-0058/2001 2000/2251 INI απορριφθέν
ψήφισµα

�/� Nielson
28/02/01

01-Μαρ-01

Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας

ΑΝΑΠ Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS εγκριθέν
ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Nielson
28/02/01

01-Μαρ-01

Κατάσταση σχετικά µε τον αφθώδη πυρετό Επιτροπή Byrne �/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� Byrne
28/02/01

�/...

Ανθρώπινοι πόροι στο πλαίσιο της
µεταρρύθµισης στην Επιτροπή

Επιτροπή Prodi
Kinnock

�/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� Prodi/Kinnock
28/02/01

�/...

Αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράκ Συµβούλιο
Επιτροπή

Danielsson
Patten

�/� �/� ∆ήλωση �/� 01/03/01 01/03/01 �/...
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

Στρασβούργο

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo � ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l�UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l�homme

Afghanistan : destruction de l�héritage culturel

Kalimantan : droits de l�homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme
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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

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

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

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

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

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

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

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 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
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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

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την
οποία προβλέπονται ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη

ΣΥΝ∆ 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο �/� Wallström
13-03-01

14-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς
ρύπους

ΠΕΡΒ 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II τροποπ. κοινή θέση �/� Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου

ΝΟΜΙ 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II τροποπ. κοινή θέση �/� Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων
από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

ΠΕΡΒ 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II τροποπ. κοινή θέση �/� Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-Μαρ-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

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την περάτωση και εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί
από την Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 σχετικά
µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου "EC investment partners"
που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της
Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής

ΑΝΑΠ 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II εγκριθείσα κοινή θέση χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 14-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την ασφάλιση ζωής

ΝΟΜΙ 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

�/� Bolkestein
15/03/2001

15-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις
πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται

ΝΟΜΙ 2000/0174
 C5-0390/2000
χωρίς έκθεση

***I εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

χωρίς συζήτηση χωρίς συζήτηση 14-Μαρ-01

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση

ΠΕΡΒ 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Wallström
13-03-01

14-Μαρ-01

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.2223/96 για την
αναταξινόµηση των διακανονισµών υπό συµφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων και υπό προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων

ΟΙΚΟ 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Solbes Mira
14/03/2001

15-Μαρ-01

Απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου
πρόληψης του εγκλήµατος

ΕΛΕΥ 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-τροποπ. �/� Vitorino
13/03/01

14-Μαρ-01

Κανονισµός του Συµβουλίου για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων
των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις

ΝΟΜΙ 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-τροποπ. �/� Vitorino
13-03-01

14-Μαρ-01

οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµόνιση των οικονοµικών
κυρώσεων που επιβάλλονται στους µεταφορείς οι οποίοι µεταφέρουν
στο έδαφος των κρατών µελών υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς τα
απαραίτητα έγγραφα εισόδου

ΕΛΕΥ 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* ini-απορριφθείσα �/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-01

Κανονισµός που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο εκτελεστικές εξουσίες
σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες
εξέτασης αιτήσεων θεώρησης

ΕΛΕΥ 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-απορριφθείσα �/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-01

Κανονισµός του Συµβουλίου που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο
εκτελεστικές εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και
πρακτικές διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης

ΕΛΕΥ 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* ini-απορριφθείσα �/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-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 του Συµβουλίου σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση των
αποφάσεων αποµάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών

ΕΛΕΥ 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* ini-απορριφθείσα �/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-01

Κανονισµός του Συµβουλίου περί της περιόδου κατά την οποία οι
υπήκοοι τρίτων χωρών χωρίς υποχρέωση θεώρησης µπορούν να
κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών

ΕΛΕΥ 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* ini-απορριφθείσα �/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-01

οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων και µέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των
βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των
ατόµων και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής τους

ΕΛΕΥ 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Vitorino
13/03/2001

13-Μαρ-01

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς
στον τοµέα της ζάχαρης

ΓΕΩΡ 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� Fischler
12/03/2001

13-Μαρ-01



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 77

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

II. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση του
εγγράφου

Τροπολ. που εγκρίθηκανΤίτλος στοιχεία φακέλου
Αρµόδια επιτροπή

Εισηγητής
έγγραφο συνόδου

∆ιαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν σε
συνεδρίαση

Τίτλος

I

αιτιολογ.
αναφορές

II

αιτιολογικές
σκέψεις

III

άρθρα
µέρη

IV

Παραρτή-
µατα

V

σε
συνεδρίαση

=I+II+III+IV+V

προερχό-
µενες από
Πολιτικές
οµάδες

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις
θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου

1998/0277
ΝΟΜΙ
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους

1999/0067
ΠΕΡΒ
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

1998/0225
ΠΕΡΒ

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί τον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.2223/96 για την
αναταξινόµηση των διακανονισµών υπό συµφωνίες ανταλλαγής
επιτοκίων και υπό προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων

2000/0019
ΟΙΚΟ

Kauppi
A5-0071/2001

***I

2 0 0 1 0 1 2 0



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ78

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

Εγκριθείσες τροπολογίες ανάλογα µε τη διάρθρωση του
εγγράφου

Τροπολ. που εγκρίθηκανΤίτλος στοιχεία φακέλου
Αρµόδια επιτροπή

Εισηγητής
έγγραφο συνόδου

∆ιαδικασία

Αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός

τροπολογιών
που

κατατέθηκαν σε
συνεδρίαση

Τίτλος

I

αιτιολογ.
αναφορές

II

αιτιολογικές
σκέψεις

III

άρθρα
µέρη

IV

Παραρτή-
µατα

V

σε
συνεδρίαση

=I+II+III+IV+V

προερχό-
µενες από
Πολιτικές
οµάδες

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά
την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση

2000/0169
ΠΕΡΒ

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1

οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµόνιση των οικονοµικών
κυρώσεων που επιβάλλονται στους µεταφορείς οι οποίοι µεταφέρουν στο
έδαφος των κρατών µελών υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς τα
απαραίτητα έγγραφα εισόδου

2000/0822
ΕΛΕΥ

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου
πρόληψης του εγκλήµατος

2000/0824
ΕΛΕΥ

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

κανονισµός του Συµβουλίου για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων
των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις

2000/0823
ΝΟΜΙ

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων
και µέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών
µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόµων και την
αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής τους

2000/0127
ΕΛΕΥ

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς
στον τοµέα της ζάχαρης

2000/0250
ΓΕΩΡ
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Ο πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια επιτροπή Έγγρ. συνόδου στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην ολοµέλεια Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Τελική συµφωνία για τη µεταρρύθµιση του
συστήµατος δειθνών  µεταγραφών ποδοσφαιριστών

Επιτροπή �/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� Reding
13/03/2001

�/�

∆ιαδικασία "Παρακολούθηση των αποτελεσµάτων του
Συµβουλίου της Νίκαιας"

Επιτροπή
Συµβούλιο

�/� �/� δήλωση
Συµβούλιο
Επιτροπή µε
συζήτηση

�/� Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

�/�

Προπαρασκευαστικές εργασίες για το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης (23/24 Μάρτιος 2001)

Πολιτικές οµάδες B5-0175/2001 �/� δήλωση
Συµβούλιο
Επιτροπή µε
συζήτηση

εγκριθέν κοινό ψήφισµα Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-Μαρ-01

Αφθώδης πυρετός Συµβούλιο
Επιτροπή

�/� �/� δήλωση
Συµβούλιο
Επιτροπή µε
συζήτηση

�/� Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

�/�

έκθεση της Μόνιµης Οµάδας Εργασίας για την
ασφαλή µεταφορά ραδιενεργού υλικού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΦ A5-0040/2001 1998/2083 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Lamy
12/03/2001

13-Μαρ-01

Σχέδιο ∆ράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΒΕΕΕ A5-0054/2001 2000/2265 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� de Palacio
13-03-01

14-Μαρ-01

εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2000

ΑΝΑΠ A5-0057/2001 2000/2106 INI εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Nielson
14/03/2001

15-Μαρ-01

εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ ΕΞΩΤ A5-0060/2001 2000/2137 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Patten
14/03/2001

15-Μαρ-01

Η οργάνωση και διαχείριση του ∆ιαδικτύου -
Ζητήµατα ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 1998-
2000

ΒΕΕΕ A5-0063/2001 2000/2140 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Liikanen
14/03/2001

15-Μαρ-01

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την
Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις που
διεξάγονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την
ενσωµατωµένη ηµερήσια διάταξη

ΒΕΕΕ A5-0076/2001 2001/2028 INI εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Lamy
12/03/2001

13-Μαρ-01

ετήσια έκθεση 1999 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Κοινοτήτων και την καταπολέµηση της απάτης

ΕΛΕΓ A5-0078/2001 2001/2036 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Schreyer
13-03-01

14-Μαρ-01
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Τίτλος Αρµόδια επιτροπή Έγγρ. συνόδου στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην ολοµέλεια Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

το µέλλον του τοµέα της βιοτεχνολογίας ΒΕΕΕ A5-0080/2001 2000/2100 INI εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

σύσταση της Επιτροπής για τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών

ΟΙΚΟ A5-0082/2001 2001/2008 INI εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Solbes Mira
14/03/2001

15-Μαρ-01

κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Ουκρανία

ΕΞΩΤ A5-0083/2001 2000/2116 COS εγκριθέν ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Patten
14/03/2001

15-Μαρ-01

πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε το καθεστώς των
βοηθών των βουλευτών

ΑΠΑΣ B5-0010/2001 �/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� Liikanen
15/03/2001

�/�

η στρατηγική της ΕΕ για την ενηµέρωση και την
επικοινωνία

ΠΟΛΙ B5-0011/2001
B5-0174/2001

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� Monti
12/03/2001

14-Μαρ-01

ενίσχυση των ικανοτήτων της Ένωσης στην πρόληψη
των συγκρούσεων και πολιτικές πτυχές της
διαχείρισης των κρίσεων

ΕΞΩΤ B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Συµβούλιο
Επιτροπή

εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-Μαρ-01

η κατάσταση της ναυπηγικής βιοµηχανίας στην
Κοινότητα

Πολιτικές οµάδες B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� Monti
12/03/2001

�/�

∆ιαχείριση των υδάτων στην Ευρώπη Πολιτικές οµάδες B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Επιτροπή

�/� �/� Liikanen
15/03/2001

�/�

Τελική έκθεση της επιτροπής των σοφών σχετικά µε
τον κανονισµό για τις ευρωπαϊκές αγορές αξιών

ΟΙΚΟ B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

�/� ΠΡ. ΕΡ.-
Συµβούλιο/Ε
πιτροπή

εγκριθέν ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-Μαρ-01

Καταστροφή: Πληµµύρες στη Μοζαµβίκη Πολιτικές οµάδες B5-0176/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαιρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Πρόσβαση στα φάρµακα από τoυς ασθεvείς µε AIDS
ή ∆υvατότητα χoρήγησης φαρµάκωv σε ασθεvείς από
AIDS στov τρίτo κόσµo

Πολιτικές οµάδες B5-0182/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαιρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Κατάσταση στη Ζιµπάµπουε Πολιτικές οµάδες B5-0183/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

εγκριθέν κοινό ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

�/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

το Αφγανιστάν Πολιτικές οµάδες B5-0184/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαιρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01
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Τίτλος Αρµόδια επιτροπή Έγγρ. συνόδου στοιχεία
φακέλου

∆ιαδικασία Αποφάσεις στην ολοµέλεια Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

παιδιά πoυ έχoυv απαχθεί από τov έvαv γovέα Πολιτικές οµάδες B5-0185/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Απαγωγή πορτογάλων πολιτών στην Cabinda Πολιτικές οµάδες B5-0186/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Η κατάσταση στο Καλιµαντάν Πολιτικές οµάδες B5-0187/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Η κατάσταση στο Τουρκµενιστάν Πολιτικές οµάδες B5-0188/2001 �/� Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

∆ιάσκεψη των Ηνωµέων Εθνών για το παράνοµο
εµπόριο µικών, ελαφών όπλων σε όλες του τις πτυχές
που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο  2001

Πολιτικές οµάδες B5-0189/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαιρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Ανθρωπιστική καταστροφή στη Μογγολία Πολιτικές οµάδες B5-0191/2001 �/� Συζήτηση επί
επικαιρων
θεµάτων

εγκριθέν κοινό ψήφισµα �/� Liikanen
15/03/2001

15-Μαρ-01

Κατάσταση στα σύνορα Κοσσυφοπεδίου και Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας

Πολιτικές οµάδες B5-0230/2001 �/� δήλωση
Συµβούλιο/
Επιτροπή

εγκριθέν κοινό ψήφισµα µε
τροποποιήσεις

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-Μαρ-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 Ιανουαρίου Ι και ΙΙ 2001
Η τυπολογία της πράξης, καθορίζεται βάσει της ∆ΟΣ σχετικά µε "την ποιότητα της σύνταξης των νοµοθετικών κειµένων" της 22/12/98
Το ποσοστό  αποδοχής για κάθε τοµέ που θίγεται από τις εγκριθέςε τροπολογίες, καθώς και το συνολικό ποσοστό αποδοχής του τροποποιηµένου κειµένου κυµαίνεται από 0% έως 100%.
Ένα ποσοστό = 100%  δηλώνει την πλήρη αποδοχή από την Επιτροπή των τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

I. Νοµοθετικά κείµενα

ποσοστό αποδοχήςΤίτλος αριθµός φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Θέµα
Πεδίο

εφαρµογής
Ορισµοί

δικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές
διατάξεις

απρέκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

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

2000/0022
ΠΟΛΙ

A5-0375/2000
***II

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

2000/0193
ΠΕΡΦ

A5-0001/2001
*

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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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος αριθµός φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Θέµα
Πεδίο

εφαρµογής
Ορισµοί

δικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές
διατάξεις

απρέκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

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

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% 0,00% Η πρόταση εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ΓΕΩΡ της
29ης Ιανουαρίου 2001 (σηµείο "Α")

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

2000/0810
ΕΛΕΥ

A5-0388/2000
*

�/� �/� �/� �/� �/� �/� ΗΕπιτροπή δεν έδωσε συνέχεια δεδοµένου ότι η
πράξη αυτή ανήκει στον τρίτο πυλώνα (∆ΕΥ)

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη
δηµιουργία της διευκόλυνσης ταχείας
αντίδρασης

2000/0081
ΕΞΩΤ

A5-0392/2000
*

88,89% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Επί του παρόντος εκπονείται τροποποιηµένη
πρόταση, η απόφαση του Συµβουλίου έχει
προγραµατιστεί για το τέλος Φεβρουαρίου.

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

2000/0069
ΠΕΡΦ

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

36,36% ΗΕπιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τροποποιηµένη
πρόταση  που λαµβάνει υπόψη τις εργασίες του
Συµβουλίου σχετικά µε το έγγραφο καθώς και το
θέµα της δυνατότητας εφαρµογής της πράξης στο
αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ· είναι πιθανή δεύτερη
ανάγνωση.

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

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

50,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

50,00% 100,00% ∆εν είναι απαραίτητη τροποποίησης της πρότασης
της Επιτροπής.
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος αριθµός φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Θέµα
Πεδίο

εφαρµογής
Ορισµοί

δικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές
διατάξεις

απρέκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε την εξυγίανση και
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων

1985/0046
ΟΙΚΟ

A5-0367/2000
***II

85,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

85,00% ∆εν είναια απαραίτητη, ούτε συνίσταται πρόταση
τροποποίησης της εν λόγω πρότασης· το Συµβούλιο
είχε ανακοινώσει µια πρώτη συνάντηση των
οικονοµικών συµβούλων στις 29 Ιανουοαρίου 2001
και έγκριση, ενδεχοµένως, της οδηγίας από το
ECOFIN τον Μάρτιο 2001

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

1999/0086
ΑΝΑΠ

A5-0360/2000
*

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 που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του
Συµβουλίου περί απαγορεύσεως της
χρησιµοποιήσεως ορισµένων ουσιών µε
ορµονική ή θυρεοστατική δράση και των
β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική
παραγωγή

2000/0132
ΠΕΡΒ

A5-0002/2001
***I

15,00% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

15,00% Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεχθεί τις
τροπολογίες που αφορούν την επιτρολογία· οι
εργασίες του Συµβουλίου για τα θέµατα αυτά δεν
έχουν καταλήξει σε συµπεράσµατα· το Συµβούλιο
είναι έτοιµο να λάβει υπόψη τη θέση της Επιτροπής
σχετικά µε τις τροπολογίες που αφοορύν το
µηχανιµσό παρακολούθησης· εκπονείται ήδη
τροποποιηµένη πρόταση· οι εργασίες του
Συµβουλίου βρίκσονται υπό εξέλιξη και η προεδρία
δεν έχει ορίσει ηµεροµηνία για νέα συνεδρίαση.

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που επιφέρει την 20η
τροποποίηση της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως
µερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (χλωριωµένες παραφίνες
µικρής αλυσίδας

2000/0104
ΠΕΡΒ

A5-0003/2001
***I

66,67% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 75,00% Η κοινή πρόταση προβλέπεται εντός του πρώτου
τριµήνου 2001



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 85

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

ποσοστό αποδοχήςΤίτλος αριθµός φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Θέµα
Πεδίο

εφαρµογής
Ορισµοί

δικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές
διατάξεις

απρέκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου για «την
εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν τη
συνεργασία και τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ
της ΕΕ και των βιοµηχανικών χωρών της
Βορείου Αµερικής, της Άπω Ανατολής και της
Αυστραλασίας»

2000/0165
ΒΕΕΕ

A5-0004/2001
*

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

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

100,00% 100,00% Η πρόταση επρόκειτο να εγκριθεί από το Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων στις 26 Φεβρουαρίου 2001

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί κοινοτικού
προγράµµατος επισήµανσης ενεργειακής
απόδοσης για εξοπλισµό γραφείου και
τεχνολογίας επικοινωνιών

2000/0033
ΒΕΕΕ

A5-0006/2001
***I

85,71% δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

50,00% 77,78% Η έγκριση από την Επιτρπή µιας τροποποιηµένης
πρότασης που θα λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες
του ΕΚ έχει προγραµµατισθεί για το Μάρτιο 2001· το
Συµβούλιο,  το ∆εκέµβριο 2000 κατέληξε σε πολιτική
συµφωνία που έπρεπε να οδηγήσει στην έγκριση
κοινής θέσης εντούτοις το θέµα της νοµικής βάσης
δεν έχει ακόµα αποφασισθεί το Κοινοβούλιο, όπως
και η Επιτροπή προτείνεουν το άρθρο 95 ενώ το
Συµβούλιο προτιµά το άρθρο 175.

Απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη της
συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής
επιστολών όσον αφορά την προσωρινή
εφαρµογή του πρωτοκόλλου το οποίο
καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη
χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Κυβέρνησης
της ∆ηµοκρατίας της Αγκόλας όσον αφορά
την αλιεία στα ανοικτά της Αγκόλας, για την
περίοδο από την 3η Μαΐου 2000 έως τις 2
Μαΐου 2002

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

0,00% 0,00% Η Επιτροπή αν και καταλαβαίνει την ανησυχία του
Κοινοβουλίου  όσον αφορά την ενηµέρωση του για
την εφαρµογή της συµφωνίας, θεωρεί ότι η
ενηµέρωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις της
συµφωνίας-πλαίσιο που υπεγράφει από το
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2000.
Εξάλλου η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητη την
τροποποίηση της πρότασης.
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ποσοστό αποδοχήςΤίτλος αριθµός φακέλου·
αρµόδια
επιτροπή·

έγγρ. συνόδου·
∆ιαδικασία

Θέµα
Πεδίο

εφαρµογής
Ορισµοί

δικαιώµατα
και

υποχρεώσεις

µεταβατικές
διατάξεις,
τελικές
διατάξεις

απρέκκλίσεις
παρατάσεις
εξαιρέσεις

δηµοσιονοµι
κές

επιπτώσεις

εκτελεστικές
αρµοδιότη-

τες

ενηµέρωση
του ΕΚ

συνολικός
βαθµός
αποδοχής

παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη
σύναψη του πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει
τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική
αντιστάθµιση που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Κυβέρνησης
της ∆ηµοκρατίας της Ακτής του
Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία στα
ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού, για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2000 έως τις 30
Ιουνίου 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

50,00% 50,00% δεν
απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

δεν απετέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

50,00% 50,00% Η Επιτροπή δεν θεωρεί απαράιτητη την
τροποποίηση της πρότασης.
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II. Άλλα κείµενα

 Τίτλος στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ. συνόδου ∆ιαδικασί
α

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτρπής που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

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

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ.,οργ.

αλιειαίας των κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
κυβερν., κοινοβ.,οργ.

αλιειαίας των κρατών µελών.

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση � Μέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής
υπέρ των καινοτόµων µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δηµιουργούν θέσεις
απασχόλησης � Κατάσταση στις 31 ∆εκεµβρίου
1999

2000/2245 ΑΠΑΣ A5-0335/2000 COS ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση των διασυνοριακών εργαζοµένων 2000/2010 ΑΠΑΣ A5-0338/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Τιµολόγηση των υποδοµών των µεταφορών 2000/2030 ΠΕΡΦ A5-0345/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν. κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Αναθεώρηση του SLIM: Απλούστερη νοµοθεσία για
την εσωτερική αγορά

2000/2115 ΝΟΜΙ A5-0351/2000 COS ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση και προοπτικές των νέων γεωργών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2000/2011 ΓΕΩΡ A5-0357/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

∆ιατροπικότητα και διατροπικές εµπορευµατικές
µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2000/2052 ΠΕΡΦ A5-0358/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
BEI, κυβερν. κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2129 ΕΛΕΓ A5-0359/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΚΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Κοινή Αλιευτική Πολιτική µπροστά στην πρόκληση
της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ88

∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

 Τίτλος στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ. συνόδου ∆ιαδικασί
α

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτρπής που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Εφαρµογή της σύστασης 96/694 του Συµβουλίου
της 2ας ∆εκεµβρίου 1996 για την ισόρροπη
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
autres inst. Επιτροπή.,
κυβερν., κοινοβ., κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2112 ΠΕΡΒ A5-0379/2000 INI ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2136 ΠΕΡΦ A5-0381/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΟΚΕ, Επιτροπή των

Περιφερειών, κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2036 ΠΟΛΙ A5-0382/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν. κρατών µελών,
Συµβούλιο de l'Europe,

UNESCO

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση της ανταγωνιστικότητας των
δασοκοµικών και συναφών βιοµηχανιών στην ΕΕ

2000/2159 ΒΕΕΕ A5-0384/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κοινοβ. κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2110 ΠΕΡΒ A5-0386/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβ. κοινοβ. κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

Εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους
οικοτόπους

2000/2111 ΠΕΡΒ A5-0387/2000 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ. κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2131 ΕΛΕΓ A5-0389/2000 COS ΓΥΕ, ΟΑΣΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

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

2000/2163 ΕΛΕΓ A5-0395/2000 COS ΕΚΤ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"
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 Τίτλος στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ. συνόδου ∆ιαδικασί
α

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτρπής που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

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

2000/2130 ΕΛΕΓ A5-0396/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΚΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

έκθεση της Επιτροπής για τα µέτρα που ελήφθησαν
ως συνέχεια των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που περιλαµβάνονται στο ψήφισµα
απαλλαγής για το 1997

2000/2113 ΕΛΕΓ A5-0397/2000 DEC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΚΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Πολυτοµεακή Οµάδα για το οργανωµένο έγκληµα-
Κοινή ∆ράση σχετικά µε τις αµοιβαίες εκτιµήσεις
όσον αφορά την εφαρµογή και την υλοποίηση σε
εθνικό επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων στον
τοµέα της καταπολέµησης του οργανωµένου
εγκλήµατος

1999/0916 ΕΛΕΥ A5-0398/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κοινοβ. των υποψηφίων
κρατών, Συµβούλιο της

Ευρώπης

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Χαµηλό ποσοστό εκτέλεσης ορισµένων οδηγιών για
το περιβάλλον (PCB/PCT, ενδιαιτήµατα,
νιτρορύπανση)

�/� ΠΕΡΒ B5-0556/2000 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Ικανοποιητική εφαρµογή των περιβαλλοντικών
οδηγιών

�/� ΠΕΡΒ B5-0038/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας �/� ΕΞΩΤ B5-0560/2000 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας �/� ΕΞΩΤ B5-0825/2000 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"
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∆ελτίο 02.04.2001 - EL - PE 299.527

 Τίτλος στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ. συνόδου ∆ιαδικασί
α

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτρπής που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας

�/� ΕΞΩΤ B5-0825/2000 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβ. Λ∆Κ,  ∆. Κορέας, ΗΠΑ,
Ιαπωνία, εκτελ. γραφείο

ΟΕΑΚΧ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Priorités du Συµβούλιο en vue de la session de la
Επιτροπή des Droits de l'Homme des Nations
Unies à Genève

�/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0040/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών
µελών, υποψήφιες χώρες,
Επιτροπή για τα ∆ικαωιάµτα
του Ανθρώπου του ΟΗΕ,
κυβ. άλλων αναφεροµένων

χωρών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Απαγόρευση της χρήσης εξασθενηµένου ουρανίου
σε όλους τους τύπους οπλικών συστηµάτων

�/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0047/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν. κρατών µελών,

ΝΑΤΟ, Κογκρέσο των ΗΠΑ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Μπαγκλαντές �/� ΑΝΑΠ B5-
0048/2001/rev. 1

�/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβέρν. Μπαγκλαντές

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

∆ίκη τω πρώην "Κόκκινων Χµερ"στην Καµπότζαη �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0055/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΗΕ, ASEAN, κυβερν.,
κοινοβ., κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Καθεστώς θεωρήσεων που επιβάλλονται στη
Γεωργία και την Ρωσική Οµοσπονδία

�/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0056/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
ΟΑΣΕ, κυβερν., κοινοβ.,
Γεωργίας, Ρωσίας

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση στις τουρκικές φυλακές �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0059/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
τουρκ. κυβ. Τουρκικη

Εθνοσυνέλευση, Συµβούλιο
της Ευρώπης

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Κατάσταση στην Αλγερία �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0066/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ., Αλγερίας

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0060/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κοινοβ. κρατών µελών,
κυβερν., κοινοβ.,

υποψηφίων χωρών, Γεν.
Γραµ. ΗΕ

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"
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 Τίτλος στοιχεία
φακέλου

Πολιτικές
οµάδες

 ή αρµόδια
επιτροπή

έγγρ. συνόδου ∆ιαδικασί
α

παραλήπτες κείµενο
αναφοράς της
Επιτρπής που
ανακοινώνει
τη συνέχεια

παρατηρήσεις

Σεισµός στο Σαλβαδόρ �/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0068/2001 �/� Πρόεδρ. ∆ηµ. Ελ Σαλβαδόρ·
Εθνική Εθνοσυνέλυεση·

PARLACEN, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, κυβερν. κρατών

µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Μπανγκλαντές �/� ΑΝΑΠ B5-0004/2001 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

νέα σύνορα του βιβλίου: ηλεκτρονική έκδοση και
εκτυπώσεις "κατά παραγγελία

2000/2037 ΠΟΛΙ A5-0005/2001 INI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κρατών µελών

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέϊρα, στις
19 Ιουνίου 2000, για την περιοχή της Μεσογείου

2000/2247 ΕΞΩΤ A5-0008/2001 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών
µελών, µεσογ. χώρες που
υπέγραψαν τη ∆ιακ. της

Βαρκελώνης

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

σχέσεις ΕΕ/Περιοχής Μεσογείου: νέα ώθηση στη
διαδικασία της Βαρκελώνης

2000/2294 ΕΞΩΤ A5-0009/2001 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβερν., κοινοβ., κρατών
µελών, µεσογ. χώρες που
υπέγραψαν τη ∆ιακ. της

Βαρκελώνης

SP(2001)550 Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει συνέχεια
"µετά την ψηφοφορία"

έκθεση της Πολυτοµεακής Οµάδας για το
οργανωµένο έγκληµα- Κοινή ∆ράση σχετικά µε τις
αµοιβαίες εκτιµήσεις όσον αφορά την εφαρµογή και
την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των διεθνών
υποχρεώσεων στον τοµέα της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος

1999/0916 ΕΛΕΥ A5-0398/2000 COS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κοιν. υποψ. χωρών,

Συµβούλιο της Ευρώπης

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Το "Σχέδιο Κολοµβία", ένα σχέδιο για την ειρήνη,
την ευηµερία και την ισχυροποίηση του Κράτους

�/� ΑΝΑΠ B5-0002/2001 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Το "Σχέδιο Κολοµβία", ένα σχέδιο για την ειρήνη,
την ευηµερία και την ισχυροποίηση του Κράτους

�/� ΑΝΑΠ B5-0003/2001 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Σχέδιο Κολοµβία και τη στήριξη της ειρηνευτικής
διαδικασίας στην Κολοµβία

�/� ΑΝΑΠ B5-0087/2001 �/� ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
κυβ. Κολοµβίας

SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"

Σχέδιο Κολοµβία και τη στήριξη της ειρηνευτικής
διαδικασίας στην Κολοµβία

�/� Πολιτικές
οµάδες

B5-0088/2001 �/� �/� SP(2001)550 Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει
συνέχεια "µετά την ψηφοφορία"
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 32
Type: http:

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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