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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
(΄Αρθ. 28/2 του  Κανονισµού)

Eρώτηση αριθ.  1/2000 της κ. Colette FLESCH (ELDR)

1. Ποιός είναι ο αριθµός των µεταφορών θέσεων/καθηκόντων που πραγµατοποιήθηκαν από
το Λουξεµβούργο προς τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο µετά την ανταλλαγή επιστολών
µε την οποία επισηµοποιήθηκε η εν λόγω συµφωνία;

Ιδιαίτερο γραφείο του ΓΓ 2 θέσεις
Γ∆ I 26 θέσεις εκ των οποίων 2 προς το Στρασβούργο
Γ∆ II 82 θέσεις
Γ∆ III 44 θέσεις
Γ∆ IV 19 θέσεις
Γ∆ V   2 θέσεις
Γ∆ VI 31 θέσεις εκ των οποίων 8 προς το Στρασβούργο
Γ∆ VII 11 θέσεις
Γ∆ VIII   6 θέσεις
Νοµική Υπηρεσία 23 θέσεις

Συνολικός αριθµός θέσεων  : 246 θέσεις

Σε ποιές ηµεροµηνίες και µε ποιό ρυθµό πραγµατοποιήθηκαν αυτές οι µεταθέσεις;

Οι µεταθέσεις πραγµατοποιήθηκαν σε εκτέλεση προγράµµατος µε αυστηρά λειτουργικό
χαρακτήρα το οποίο αποφασίσθηκε κατόπιν γνωµοδότησης ad hoc ισοµερούς οµάδας εργασίας
στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της διοίκησης και της επιτροπής προσωπικού.  Έγινε
σεβαστή η εθελοντική αρχή, κάτι ο οποίο εξηγεί για ποιό λόγο οι εν λόγω µεταθέσεις
κλιµακώθηκαν χρονικά από τις αρχές του 1997 έως τα µέσα του 2000. Κάθε µετάθεση
αποτέλεσε αντικείµενο εξέτασης και ευνοϊκής γνωµοδότησης από την ισοµερή οµάδα εργασίας.

Ποιός ήταν ο αριθµός των θέσεων/καθηκόντων επιπέδου  A1, A2, A3 και  LA3 που
αποτέλεσαν αντικείµενο παρόµοιων µεταθέσεων;

A1 Καµία
A2 3
A3 10
LA3 3
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Είναι ακριβές ότι εξετάζονται νέες µεταθέσεις οι οποίες λέγεται ότι αφορούν τις Γ∆  I, II, III,
V, VI και VII;

Ναί.

Εάν τούτο αληθεύει,  µήπως οι εν λόγω µεταθέσεις θέσουν υπό αµφισβήτηση το κατώφλι
των 2.185 θέσεων το οποίο προβλέπεται στην εν λόγω συµφωνία;

Η συµφωνία η οποία επετεύχθη µεταξύ του Προέδρου  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.
Hänsch και του Πρωθυπουργού του Μεγάλου ∆ουκάτου κ.  Juncker το  1996 προσδιορίζει ότι
2.185 θέσεις αναµένεται να παραµείνουν στο Μεγάλο ∆ουκάτο έως το 2004 µε την επιφύλαξη
ενδεχόµενων µειώσεων που θα είναι επιβεβληµένες από επιτακτικούς λόγους και που θα πρέπει
εκ των προτέρων να έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαβουλεύσεων µε τις αρχές του
Λουξεµβούργου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγυάται έως το 2004 την παραµονή 2000
θέσεων στο Λουξεµβούργο. Η συµφωνία αυτή θα γίνει σεβαστή.

Ποιός αναµένεται να είναι ο αριθµός των θέσεων/καθηκόντων τον οποίο αφορούν οι εν λόγω
µεταθέσεις;

Το Προεδρείο ενέκρινε το πρόγραµµα που αφορά περίπου 100 θέσεις, στο πλαίσιο της
συµφωνίας που συνήφθη µε την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου.

Έχουν καθορισθεί προτεραιότητες για τις διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις και ποιά είναι η
έκταση των µετακινήσεων στο πλαίσιο της καθεµιάς από τις προτεραιότητες αυτές;

Ζητήθηκε από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις και από τη Νοµική Υπηρεσία να γνωστοποιήσουν
λεπτοµερώς τις µεταθέσεις που εξετάζουν να πραγµατοποιήσουν συνοδευόµενες από στοιχεία
που να δικαιολογούν τη λειτουργική τους σκοπιµότητα καθώς και από τις προτεραιότητές τους.
Έχουν εντοπισθεί 99 θέσεις η µεταφορά των οποίων θα επιτρέψει να βελτιωθεί ο ορθολογικός
χαρακτήρας των εργασιών, λαµβανοµένης υπόψη της γεωγραφικής διασποράς, δεδοµένου ότι
θα υπάρξει προσέγγιση των υπαλλήλων που ασχολούνται άµεσα µε τις κοινοβουλευτικές
δραστηριότητες και του τόπου στον οποίο διεξάγονται αυτές και θα περιορισθεί ο αριθµός και
το κόστος των αποστολών µεταξύ Λουξεµβούργου και Βρυξελλών. Αυτό το νέο πρόγραµµα
µεταθέσεων αποφασίσθηκε µόνον µετά από ευνοϊκή γνωµοδότησης της οµάδας εργασίας
"Μεταθέσεις" κατόπιν εξονυχιστικής µελέτης των θετικών επιπτώσεων που θα µπορούσαν να
έχουν οι εν λόγω µεταθέσεις στη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας.
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Γ∆
και
υπηρεσία

Μεταθέσεις που έχουν
            Εγκριθεί

Από τη Γ∆ και από
Την οµάδα εργασίας

Γ∆ Ι 11

Γ∆ II 16

Γ∆ III 9

Γ∆V 2 + 7 (*)

Γ∆ VI 52

Γ∆ VII 1

Νοµ.Υπ. 1

ΣΥΝΟΛΟ 99

(*) Οι 7 θέσεις ανήκουν στην ΣΕΑΣ· θα µεταφερθούν µεν από το Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή
αλλά θα παραµείνουν στο Λουξεµβούργο.

2. Επικαλείται µήπως το Κοινοβούλιο επιτακτικούς λόγους για να αιτιολογήσει τις εν λόγω
µεταθέσεις; Ποιοί είναι αυτοί;

Για τους προαναφερθέντες λόγους φάνηκε απαραίτητο ένα συµπληρωµατικό πρόγραµµα. Για
το λόγο αυτό το Προεδρείο αποφάσισε ένα νέο πρόγραµµα που αφορά 100 περίπου θέσεις κατ΄
εφαρµογή της συµφωνίας µε τις λουξεµβουργιανές αρχές, επικαλούµενο τη ρήτρα των
"επιτακτικών λόγων" της συµφωνίας µε τις λουξεµβουργιανές αρχές.

Μήπως το Κοινοβούλιο επικαλέσθηκε ή µάλιστα κίνησε διαδικασία διαβούλευσης που
αναφέρεται στην ανταλλαγή επιστολών µεταξύ Junker και Hänsch;

Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2000 µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Εξωτερικών και Εξωτερικού Εµπορίου του  Λουξεµβούργου και του Γενικού
Γραµµατέα του Οργάνου µας, ο τελευταίος γνωστοποίησε τη θέση που έλαβε το Προεδρείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβεί σε ορισµένο αριθµό µεταθέσεων προσωπικού, οι
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οποίες επιβάλλονται βάσει προγράµµατος µε αποκλειστικά λειτουργικό χαρακτήρα µεταξύ των
τριών τόπων εργασίας προκειµένου να υπάρξει καλύτερος γεωγραφικός καταµερισµός του
προσωπικού συναρτήσει των αναγκών.

Στις 4 Μαΐου 2000 ο Γενικό Γραµµατέας απέστειλε στο λουξεµβουργιανό Υπουργείο
Εξωτερικών επιστολή η οποία επιβεβαίωνε τα λεχθέντα στην εν λόγω συνάντηση και
συνοδευόταν από προτάσεις συµπληρωµατικών µεταθέσεων έως το 2004 ζητώντας να κινηθεί
η διαδικασία διαβούλευσης σύµφωνα µε τους όρους συµφωνίας µεταξύ του Πρωθυπουργού
του Λουξεµβούργου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε αντικείµενο τις εν
λόγω προτάσεις οι οποίες αποβλέπουν στο να µειωθεί κατά 99 µονάδες και για αυστηρά
λειτουργικούς λόγους ο αριθµός των 2.185 θέσεων εργασίας που είναι τοποθετηµένες στο
Λουξεµβούργο.

_____________________
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ. 31/2000 : Αντιγριππικό εµβόλιο·

Αριθ. 32/2000 : Χρησιµοποίηση των πιστώσεων όσον αφορά την αποζηµίωση
γραµµατείας (θέση 1060) κατά το οικονοµικό έτος 2000·

Αριθ. 33/2000 : Ανάρτηση ανακοινώσεων κλπ. σε δηµόσιους  χώρους των κτηρίων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο·

Αριθ. 34/2000  : Αναγνωριστική κάρτα·

Αριθ. 35/2000  : Φύσιγγες γραφίτη (τόνερ) για τα τηλεοµοιοτυπικά µηχανήµατα και τους
εκτυπωτές των βουλευτών·

Αριθ. 36/2000 : Πρόσβαση στα κυλικεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες και στο
Στρασβούργο·

Αριθ. 37/2000 : Ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος·

Αριθ. 38/2000 : Υποδοχή επισκεπτών στις Βρυξέλλες.

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

Στρασβούργο : Κτίριο Salvador de Madariaga (SDM),  6/20    Tηλ.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak          (PHS)    8b/66   Tηλ.  43722

_____________________
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας του της 23ης Οκτωβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση της εκλογής:

του κ. Garrelt DUIN
σε αντικατάσταση του κ. Günter LÜTTGE (PSE/DE)
µε ισχύ από 2ας Οκτωβρίου 2000

________________________

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της
κοινοποίησης της Γαλλικής Κυβέρνησης σχετικά µε την έκπτωση του κ. Jean-Marie LE PEN από
το αξίωµά του.

Κατά συνέπεια, ο κ. Jean-Marie LE PEN δεν είναι πλέον µέλος του θεσµικού µας οργάνου, µε ισχύ
αµέσως µετά την εν λόγω διαπίστωση.

________________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι

ο κ.Ozan CEYHUN

προσχώρησε στο Κόµµα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ((PSE).

________________________

Κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Οκτωβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι

o κ. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

προσχώρησε στο Κόµµα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PSE).

________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0540/00)                                                         4 Οκτωβρίου 2000

13 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Helena TORRES
MARQUES

Εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ταµείου Συνοχής H-0726/00

Neil Mac CORMICK Φόρος επί των καυσίµων H-0730/00

Michl EBNER Κονδύλιο του προϋπολογισµού για τις γλώσσες των
µειονοτήτων

H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Καταπολέµηση του σεξουαλικού τουρισµού µε
θύµατα ανηλίκους

H-0762/00

Ιωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Ευρώ H-0781/00

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

κ. BYRNE

Jonas SJÖSTEDT Υγιεινή των τροφίµων που προέρχονται από το κυνήγι H-0724/00

Patricia McKENNA Μεταφορές ζώντων ζώων H-0738/00

Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Αρνητικές επιπτώσεις στη βαµβακοκαλλιέργεια από
τις εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένων σπόρων

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Προειδοποιήσεις σχετικές µε την υγεία και την
ασφάλεια όσον αφορά την ιδιωτική χρήση µονάδων
οπτικής παρουσίασης

H-0774/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Καταδίκη της Maryam Ayubi σε θάνατο διά
λιθοβολισµού για µοιχεία

H-0728/00

Glenys KINNOCK Βιρµανία H-0745/00

Bernd POSSELT Η δηµοκρατία στο Κοσσυφοπέδιο H-0769/00

Maj THEORIN Ενίσχυση της ΕΕ για την καταπολέµηση των
σεξουαλικών πράξεων µε παιδιά

H-0765/00

___________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0548/00) 24 Οκτωβρίου 2000

14 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Andrew DUFF Ενισχυµένη συνεργασία H-0709/00

Michael GAHLER Ζήτηµα της δαπάνης σχετικά µε τις δραστηριότητες
των "τριών σοφών/Αυστρία"

H-0714/00

John McCARTIN Κολοµβία H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
διάλυση των παραστρατιωτικών οργανώσεων στην
Κολοµβία

H-0776/00

Pierre JONCKHEER ∆ιεθνείς χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές H-0718/00

Danielle AUROI ∆ιαχείριση του προϊόντος από φόρο τύπου Tobin H-0719/00

Reino PAASILINNA Φόρος Tobin H-0720/00

Alain LIPIETZ Πολιτικά και τεχνικά εµπόδια για την καθιέρωση
ενός φόρου τύπου Tobin

H-0721/00

Harlem DÉSIR Μελέτη του κατά πόσον θα συνέφερε η φορολόγηση
των διεθνών οικονοµικών συναλλαγών

H-0722/00

Glyn FORD ∆ιατηρησιµότητα φόρων τύπου Tobin σε ευρωπαϊκό
επίπεδο

H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Φορολόγηση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών H-0735/00

Hans-Peter MARTIN Φόρος κερδοσκοπίας και διεθνές χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα

H-0815/00

Esko SEPPÄNEN Εξάπλωση της ΣΕΒ H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Απαγόρευση της διέλευσης πετρελαιοφόρων  στο
στενό του Bonifacio

H-0731/00

_______________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 19

∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩBΡΙΟΣ Ι - 2000

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
Ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
Σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο
     (*)

- - - - - - - -

Επιτροπή 44 16 28 8 3 0 0 κ. BARNIER
κ. BOLKESTEIN
κα REDING
κ. BUSQUIN
κ. LIIKANEN
κ. BYRNE
κ.PATTEN

Σύνολο 44 16 28 8 3 0 0

(*) Κατά την πρώτη περίοδο συνόδου του µηνός Οκτωβρίου δεν διεξήχθει η ΄Ωρα των Ερωτήσεων προς το Συµβούλιο
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΡΙΟΣ ΙΙ - 2000

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
Ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
Σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 46 14 30 6 2 0 0 κ. MOSCOVICI

Επιτροπή
(**)

- - - - - - -

Σύνολο 46 14 30 6 2 0 0

(**) Κατά τη δεύτερη περίοδο συνόδου του µηνός Οκτωβρίου δεν διεξήχθει η ΄Ωρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  - ΕΤΟΣ  20001

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

11/2000 295.786 Carl LANG Σεβασµός των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στις
υποψήφιες για ένταξη χώρες

05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 Michel EBNER ∆ιαχείριση των άγριων πτηνών στην Ευρώπη 18.09.2000 18.12.2000 161

13/2000 296.582 J. COLOM I NAVAL,
R. DIÉZ GONZÁLEZ,
G. GALEOTE QUECEDO,
A. PUERTA και
A. VIDAL-QUADRAS ROCA

Τροµοκρατία στην Ισπανία 18.09.2000 18.12.2000 413

                                                
1 Κατάσταση στις  27.10.2000
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

14/2000 296.717 Margot KESSLER Οι κίνδυνοι  που εγκυµονούν για την υγεία τα
εµφυτεύµατα σιλικόνης

02.10.2000 02.01.2001 9

15/2000 297.578 Charles de GAULLE,
Bruno GOLLNISCH,
Jean-Claude MARTINEZ,
και Carl LANG

Η ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.679 Gerald COLLINS Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και η Υεµένη 24.10.2000 24.01.2001 8

_______________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ

Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΣΤΙΣ 16.12.1999
(Κατάσταση στις 25 Οκτωβρίου 2000)

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ Αριθµός
Μελών

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

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

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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NATIONS SANS ETAT � STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

130/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουζάκα

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,
αναφερόµενη στη συµφωνία της Λουζάκα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 1999, στην
κοινή της θέση της 8ης Νοεµβρίου 1999 και στις δηλώσεις της 16ης Ιουλίου 1999, της
30ής Νοεµβρίου 1999, της 9ης Ιουνίου 2000 και της 21ης Αυγούστου 2000, στα σχετικά
ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και ειδικότερα το ψήφισµα 1304,
καθώς και στη δήλωση του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας της 5ης Σεπτεµβρίου 2000,

αντιδρώντας στις δηλώσεις των αρχών του Κονγκό στις 23 Αυγούστου 2000 στην Κινσάσα
ενώπιον του διπλωµατικού σώµατος καθώς και στις προτάσεις που διατύπωσε ο Πρόεδρος της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό (Λ∆Κ) σε επιστολή που απηύθυνε πρόσφατα στον Γενικό
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών καθώς και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης :

- επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στη συµφωνία της Λουζάκα, τη µόνη συναινετική
πράξη αναφοράς που χρησιµεύει σήµερα ως βάση για µια επίλυση της διαµάχης δια της
διαπραγµατευτικής οδού και για τη δράση της διεθνούς κοινότητας, ιδίως του ΟΗΕ και
του ΟΑΕ, υπέρ της επικράτησης της ειρήνης στη Λ∆Κ και στην όλη περιοχή,

- ανησυχεί για τις προτάσεις περί αναστολής της εφαρµογής αυτής της συµφωνίας και
για τον κίνδυνο γενικευµένης επανάληψης των εχθροπραξιών και, κατά συνέπεια, για
την αµφισβήτηση της ειρηνευτικής δράσης των Ηνωµένων Εθνών, την οποία
συνεπάγεται µια τέτοια πρωτοβουλία,

- καλεί τα µέρη της συµφωνίας της Λουζάκα να συµφωνήσουν για τα µέσα µε τα οποία
µπορεί να δοθεί µια νέα ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία,

- υπενθυµίζει ότι η επάνοδος της ειρήνης στην Λ∆Κ και στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, την οριστική
κατάπαυση του πυρός και την επίλυση των προβληµάτων ασφαλείας δια της
διαπραγµατευτικής οδού, την προστασία των πληθυσµών και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας,

- υπενθυµίζει τις καταστροφικές συνέπειες του πολέµου για τον πληθυσµό και
παροτρύνει όλα τα µέρη να διευκολύνουν τις µετακινήσεις και το έργο των
ανθρωπιστικών οργανώσεων και του προσωπικού τους,
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- καλεί, µε σκοπό τη διαφύλαξη της ειρηνευτικής διαδικασίας που άρχισε στη Λουζάκα
και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της συµφωνίας, την κυβέρνηση της Λ∆Κ
καθώς και τους λοιπούς υπογράφοντες τη συµφωνία της Λουζάκα να αποκαταστήσουν
άµεσα µεταξύ τους τη στοιχειώδη εµπιστοσύνη τηρώντας την εκεχειρία, προχωρώντας
στην αποδέσµευση που προβλέπει η συµφωνία της Καµπάλα και η τριµερής συµφωνία
(Ουγκάντα, Ρουάντα, Ηνωµένα ΄Εθνη) σχετικά µε την πόλη του Κισανγκανί,
επιβεβαιώνοντας και εφαρµόζοντας κατεπειγόντως τις εγγυήσεις ασφαλείας και
ελευθερίας κινήσεων που συµφώνησαν οι ίδιοι, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν προφορικά
από την κυβέρνηση της Κινσάσα επ�ευκαιρία της αποστολής του κ. Αµπουµπακάρ
αλλά δεν είχαν µέχρι στιγµής αποτέλεσµα, και οι οποίες είναι ωστόσο απαραίτητες για
την ανάπτυξη της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Κονγκό (MONUC),

- καλεί επίσης τις κυβερνήσεις της Ουγκάντα και της Ρουάντα, καθώς και τα άλλα
υπογράφοντα κράτη να εφαρµόσουν άµεσα το ψήφισµα 1304 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους για την
αποχώρηση των στρατευµάτων τους από την Λ∆Κ,

- κρίνει ότι η επάνοδος στην ειρήνη θα διευκολυνθεί από άµεσες διαπραγµατεύσεις,
αρκεί να ληφθούν υπόψη οι όροι της συµφωνίας της Λουζάκα, τα σχετικά ψηφίσµατα
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και τα συµφέροντα όλων των
εµπολέµων, και οι διαπραγµατεύσεις αυτές να αποσκοπούν στην αποκατάσταση της
εξουσίας του κράτους του Κονγκό στο σύνολο της εδαφικής του επικράτειας,

- επαναλαµβάνει την ισχυρή υποστήριξή της στον πολιτικό διάλογο µεταξύ των
παρατάξεων του Κονγκό και καλεί, σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα της
Λουζάκα, την κυβέρνηση του Κονγκό να µεριµνήσει επίσης, χωρίς νέα καθυστέρηση,
για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ιδίως στον τοµέα της ελεύθερης άσκησης
πολιτικών δραστηριοτήτων, για την έναρξη πολιτικού διαλόγου στο εσωτερικό του
Κονγκό, αναγκαία προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και της
αποκατάστασης της ειρήνης στη Λ∆Κ. Ενθαρρύνει επίσης τις άλλες παρατάξεις του
Κονγκό να φανούν εποικοδοµητικές προκειµένου να διευκολύνουν την διεξαγωγή
αυτού του διαλόγου.

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

________________________
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131/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
όσον αφορά το Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αναφερόµενη στη συµφωνία που υπεγράφη στην Αρούσα την 28η Αυγούστου 2000 και στην
δήλωσή της της 29ης Αυγούστου 2000 :

εκφράζει έντονη ικανοποίηση για την απόφαση του διαµεσολαβητή να οργανώσει στο Ναϊρόµπι,
την Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου, νέα συνεδρίαση διαπραγµατεύσεων, στην οποία πρέπει συγκεκριµένα
να συµµετάσχουν η κυβέρνηση του Μπουρούντι, οι εκπρόσωποι των αντάρτικων κινηµάτων και τα
κόµµατα που δεν έχουν ακόµα υπογράψει τη συµφωνία αλλά έχουν δεσµευθεί να το πράξουν κατά
τη συνεδρίαση του Ναϊρόµπι,

υπενθυµίζει ότι επείγει η οριστική διαµόρφωση ειρηνευτικής συµφωνίας που θα τυγχάνει της
ανεπιφύλακτης συναίνεσης όλων των πλευρών του Μπουρούντι και δίχως την οποία δεν µπορεί να
νοηθεί µόνιµη εθνική συµφιλίωση,

τονίζει την ανάγκη να παγιωθεί δίχως καθυστέρηση η πολιτική συµφωνία, µε άµεση και γενική
κατάπαυση του πυρός η οποία συνιστά προϋπόθεση για την υλοποίηση της πολιτικής συµφωνίας,
για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας και προ πάντων για αποκατάσταση της εσωτερικής
ειρήνης σε όλη τη χώρα, πράγµα που επιθυµεί διακαώς όλος ο λαός του Μπουρούντι,

παροτρύνει τα ανώτατα στελέχη των αντάρτικων κινηµάτων να ανταποκριθούν στην πρόσκληση
και στις προσδοκίες του διαµεσολαβητή αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας,
συµµετέχοντας στη συνεδρίαση αυτή µαζί µε την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τους λοιπούς
πολιτικούς παράγοντες, µε πνεύµα υπεύθυνο και εποικοδοµητικό, προς το συµφέρον του λαού του
Μπουρούντι και της ειρήνης,

παρακινεί τις φιλικές προς το Μπουρούντι χώρες και όλους εκείνους των οποίων τη γνώµη σέβεται
ο λαός του Μπουρούντι να εργασθούν δραστήρια για την επιτυχία αυτής της συνεδρίασης, της τόσο
σηµαντικής για το µέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας,

διαδηλώνει εκ νέου τη βούλησή της να βοηθήσει στην τελείωση της διαδικασίας αυτής και στην
αποκατάσταση της ειρήνης στο Μπουρούντι, µέσω ιδίως της βοήθειάς της για την ανασυγκρότηση
και την ανάπτυξη του Μπουρούντι.

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

_____________________
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132/2000

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΛΑΟ
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2000

Στις 24 Σεπτεµβρίου, ο σερβικός λαός θα βρεθεί µπροστά σε µια κρίσιµη πολιτική επιλογή.

Οι εκλογές, ανεξάρτητα από τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκαν και οργανώθηκαν, δίνουν
στο σερβικό λαό τη δυνατότητα να απορρίψει κατά τρόπο σαφή και ειρηνικό την πολιτική του
Μιλόσεβιτς, µια πολιτική χειραγώγησης και στέρησης των ελευθεριών του λαού, τον οποίο και
οδήγησε σε κατάσταση ένδειας. Αυτή η πολιτική οδήγησε την Ο∆Γ στον πόλεµο, στην αποµόνωση
και στο αδιέξοδο. Συνεπώς οι εκλογές αυτές δίνουν στο σερβικό λαό µια ευκαιρία για
εκδηµοκρατισµό. Σε κείνον εναπόκειται να την αξιοποιήσει κινητοποιούµενος για να ψηφίσει.

Επιβεβαιώνουµε ότι µια επιλογή που θα οδηγήσει σε εκδηµοκρατισµό θα επιφέρει ριζική αλλαγή
στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Σερβίας : θα άρουµε τις κυρώσεις κατά της
Ο∆Γ, θα συνοδεύσουµε τις αναγκαίες πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µε οικονοµική
βοήθεια προς τη Σερβία για την ανασυγκρότησή της και θα υποστηρίξουµε την επανένταξή της
Ο∆Γ στη διεθνή κοινότητα. Θα της προτείνουµε προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να
καταλάβει τη θέση που της αρµόζει στην Ευρώπη. Ποτέ δεν ξεχάσαµε ότι οι Σέρβοι είναι
Ευρωπαίοι.

Η ψήφος υπέρ της δηµοκρατίας στη Σερβία θα είναι ψήφος υπέρ της Σερβίας στην Ευρώπη.

Με την παρούσα δήλωση συµφωνούν οι κάτωθι συνδεδεµένες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Τσεχική
∆ηµοκρατία, Κύπρος και Μάλτα, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν και η Νορβηγία, χώρες της
ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

___________________________
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133/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες,  21 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία τις πρόσφατες επιδροµές της αστυνοµίας στα γραφεία
του Κινήµατος για ∆ηµοκρατική Αλλαγή της Ζιµπάµπουε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποβλέπει στη
δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ζιµπάµπουε στην οποία πρόκειται να προβεί την 19η
Σεπτεµβρίου, ελπίζοντας ότι η δήλωση αυτή θα επιβεβαιώσει την αµεροληψία της αστυνοµίας και
την προσήλωσή της στο κράτος δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί µετ�επιµονής την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να αναγνωρίσει τη
νοµιµότητα των κοµµάτων της αντιπολίτευσης καθώς και το δηµοκρατικό τους δικαίωµα να
λειτουργούν ελεύθερα, χωρίς παρενοχλήσεις και εµπόδια.

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

________________________

134/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την απόφαση του περουβιανού προέδρου Αλµπέρτο Φουτζιµόρι
να οργανώσει νέες εκλογές

Βρυξέλλες,  22 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε δεόντως υπό σηµείωση την απόφαση του προέδρου Φουτζιµόρι να
προκηρύξει, το ταχύτερο δυνατό, νέες γενικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος.

Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Φουτζιµόρι απαίτησε τη διεξαγωγή
εις βάθος έρευνας για τα φαινόµενα διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν στις 14 του περασµένου
Σεπτεµβρίου. Ζητά να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η περουβιανή δικαιοσύνη
να µπορέσει να ενεργήσει αµερόληπτα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί όλοι οι κρατικοί οργανισµοί και όλοι οι πολιτικοί τοµείς να
συµβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας που απαιτείται ώστε να ξεπεραστεί η παρούσα
κατάσταση και ενθαρρύνει τις περουβιανές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την
εδραίωση του κράτους δικαίου. Ειδικότερα, ζητά την ταχεία εφαρµογή των συστάσεων της
αποστολής υψηλού επιπέδου του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εξαγγελθείσες
γενικές εκλογές να διεξαχθούν µε σεβασµό στο δίκαιο και στους δηµοκρατικούς κανόνες, σύµφωνα
µε τις αρχές που διατυπώθηκαν στη ∆ήλωση του Ρίο τον Ιούνιο του 1999.

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

________________________

135/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε το δυτικό Τιµόρ, τις νήσους Μολούκκες και την Aceh

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2000

Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαιτέρως για την τρέχουσα κατάσταση βίας και ανασφάλειας στο
δυτικό Τιµόρ και τον αρνητικό της αντίκτυπο στο ανατολικό Τιµόρ, καθώς και για τη συνεχιζόµενη
ένταση και βία που επικρατεί στις νήσους Μολούκκες και στην Aceh.

Η ΕΕ καλεί την Κυβέρνηση της Ινδονησίας να αναλάβει άµεση και ενδεδειγµένη δράση για να
αφοπλίσει και να εξαρθρώσει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις στο δυτικό Τιµόρ και να
προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους των επιθέσεων κατά του προσωπικού διεθνών
οργανώσεων και προσφύγων, σύµφωνα µε προηγούµενες δηλώσεις της Ένωσης και µε την
απόφαση 1319 (2000) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 8ης Σεπτεµβρίου. Η
επανέναρξη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και επανεγκατάστασης των προσφύγων αποτελεί
ουσιώδη προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα.

Η ΕΕ δηλώνει έτοιµη να υποστηρίξει την Κυβέρνηση της Ινδονησίας, µαζί µε τις αντίστοιχες
διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, στην επίλυση του επείγοντος προβλήµατος των προσφύγων
στο δυτικό Τιµόρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση της Ινδονησίας έδωσε τη συγκατάθεσή
της σε επίσκεψη αποστολής της ΕΕ στις νήσους Μολούκκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την
Κυβέρνηση της Ινδονησίας να αποκαταστήσει και να εδραιώσει ταχέως την ειρήνη και την
οµαλότητα στις νήσους Μολούκκες.

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

________________________
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136/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ευκαιρία
της έναρξης της εργασιών για την επανασύνδεση των σιδηροδροµικών δικτύων

του βόρειου και νότιου τµήµατος της Κορεατικής Χερσονήσου
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2000

Η ΕΕ δέχεται µε ικανοποίηση την έναρξη των εργασιών για την επανασύνδεση των
σιδηροδροµικών δικτύων της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας, η
οποία αποτελεί ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια προσέγγισης των δύο χωρών. Η ΕΕ εκφράζει την
ελπίδα ότι η συγκεκριµένη αυτή πρωτοβουλία που προέκυψε από τον ενδοκορεατικό διάλογο,
προαναγγέλει την περαιτέρω ανάληψη δεσµεύσεων οι οποίες θα συµβάλλουν τόσο στη µείωση της
έντασης στην περιοχή όσο και στην περιφερειακή σταθερότητα.

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.

________________

137/2000

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

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2000

H Eυρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση του Προέδρου Eyadema, εκτελούντος χρέη
Προέδρου του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας, και των Αρχηγών κρατών που είναι
εξουσιοδοτηµένοι να οργανώσουν στις 25 Σεπτεµβρίου συνεδρίαση συµφιλίωσης στην οποία έχουν
προσκληθεί όλοι οι πρωταγωνιστές της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την προσήλωσή της στην ταχεία ολοκλήρωση της µεταβατικής
διαδικασίας και στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών, υπό τις καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις διαφάνειας και ανοίγµατος. Η πρωτοβουλία του ΟΑΕ θα µπορέσει να συµβάλει κατά
τον καλύτερο τρόπο στη διαδικασία αυτή.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήσυχη για την κλιµάκωση της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού λίγες
εβδοµάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 22ας Οκτωβρίου και για τους κινδύνους
αποσταθεροποίησης που µπορούν να δηµιουργηθούν για ολόκληρη την περιοχή, εκφράζει την ευχή
να συµµετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις της Ακτής του Ελεφαντοστού στη συνάντηση αυτή η
οποία µπορεί να συµβάλει στην αποκλιµάκωση των τάσεων.

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

________________________

138/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την αποστολή «αυτοπτών µαρτύρων της δηµοκρατίας» εκ µέρους της ΕΕ

στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ)
Bρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2000

Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 18ης Σεπτεµβρίου κάλεσε τους βουλευτές των εθνικών
κοινοβουλίων των κρατών µελών της ΕΕ να αποστείλουν στην Ο∆Γ «αυτόπτες µάρτυρες της
δηµοκρατίας» για να αξιολογήσουν τις εκλογές της 24ης Σεπτεµβρίου βάσει των αναγνωρισµένων
διεθνών προτύπων.

Τα κοινοβούλια των κρατών µελών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων διορίζοντας συνολικά 25 «αυτόπτες µάρτυρες της δηµοκρατίας».

Ο ρόλος τους έπρεπε να είναι :

να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις µαρτυρίες τους για τις συνθήκες διεξαγωγής των
εκλογών στην Ο∆Γ,

να εκφράσουν προς τις γυναίκες και τους άνδρες που θέλουν τη δηµοκρατία στην Ο∆Γ την
αλληλεγγύη των Ευρωπαίων σε µια καθοριστική στιγµή για το µέλλον της χώρας τους, και δη στο
πνεύµα του µηνύµατος που είχε απευθύνει η Προεδρία προς το σερβικό λαό εξ ονόµατος της
Ένωσης στις 18 Σεπτεµβρίου, να συλλέξουν πληροφορίες από τα ανεξάρτητα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, τους ανεξάρτητους παρατηρητές, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης και τους αντιπροσώπους τους στις εφορευτικές επιτροπές που θα προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων.

Είχε συµφωνηθεί ότι οι εν λόγω «αυτόπτες µάρτυρες της δηµοκρατίας» θα έπρεπε να είναι εις θέση
να εκτελέσουν την αποστολή τους εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανενός είδους εµπόδιο.
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Οι βουλευτές αυτοί ζήτησαν θεωρήσεις από τις γιουγκοσλαβικές προξενικές αρχές. ∆εν
χορηγήθηκε καµία θεώρηση.

Λιγότερο από 48 ώρες προ των εκλογών, η απουσία απάντησης  µαρτυρά την άρνηση του
Βελιγραδίου να διευκολύνει τους βουλευτές να εκπληρώσουν την αποστολή τους εντελώς ελεύθερα
και χωρίς κανενός είδους εµπόδιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποστολή τους δεν έχει πλέον λόγο να πραγµατοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα εξαγάγει τα αναγκαία συµπεράσµατα.

________________________

139/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη βοµβιστική επίθεση στο Πακιστάν
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα την απεχθή τροµοκρατική επίθεση η οποία κόστισε τη
ζωή πολυάριθµων αθώων θυµάτων στην Ισλαµαµπάντ στις 19 Σεπτεµβρίου 2000.

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

________________________

140/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έφεση που
άσκησαν δέκα µέλη της εβραϊκής κοινότητας του Ιράν

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της απόφασης του εφετείου του Σιράζ. Μολονότι σηµείωσε µε
ενδιαφέρον ότι οι ποινές µειώθηκαν, εκφράζει τη λύπη της για το ότι αυτές δεν ακυρώθηκαν. Η ΕΕ
θα παρακολουθήσει προσεκτικά την µοίρα που θα επιφυλαχθεί στους καταδικασθέντες στους
οποίους θα επιθυµούσε τη χορήγηση χάριτος.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και η Κύπρος και η Μάλτα, επίσης συνδεδεµένες χώρες και η Νορβηγία, χώρα µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

141/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της παρέµβασης του Υπουργού Εσωτερικών της Ζιµπάµπουε
στο Κοινοβούλιο σχετικά µε τις επιδροµές της αστυνοµίας στα γραφεία του Κινήµατος για
∆ηµοκρατική Αλλαγή, καθώς και της αντίδρασης του Κινήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να σχολιάζει τα γεγονότα αυτά καθεαυτά, επαναλαµβάνει την
επιθυµία της να συνεργαστούν οι αρχές της Ζιµπάµπουε µε την αντιπολίτευση και την κοινωνία
των πολιτών, προκειµένου να αναπτύξουν έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε σεβασµό των
δικαιωµάτων όλων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και συγχρόνως επιβεβαιώνει ότι
είναι διατεθειµένη να συνεργαστεί µε όλους τους πολίτες της Ζιµπάµπουε που δέχονται τις αρχές
αυτές.

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

_____________________

142/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Βιρµανία

Βρυξέλλες,  28  Σεπτεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη ζωηρή της ανησυχία για την κατάσταση της κας Aung San Suu
Kyi η οποία, για µια ακόµη φορά, εµποδίστηκε να εγκαταλείψει τη Rangoun, στις 21 Σεπτεµβρίου
2000, και τελεί έκτοτε σε κατ' οίκον περιορισµό χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί παρά να καταδικάσει εκ νέου τα εµπόδια που επιβάλλονται στην
ελευθερία της κυκλοφορίας της κας Aung San Suu Kyi και των µελών του εθνικού Συνδέσµου για
τη δηµοκρατία, καθώς και τον περιορισµό της επικοινωνίας µε την κάτοχο του Βραβείου Νόµπελ
Ειρήνης.

Όλοι οι περιορισµοί που έχουν επιβληθεί σήµερα στην ελευθερία κυκλοφορίας, επικοινωνίας µε
τον έξω κόσµο και υποδοχής επισκεπτών της κας Aung San Suu Kyi πρέπει να αρθούν χωρίς
καθυστέρηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την έκκλησή της για την καθιέρωση διαλόγου µεταξύ των
βιρµανικών αρχών και της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης - στην οποία ανήκει και ο εθνικός
Σύνδεσµος για τη δηµοκρατία - καθώς και των εθνικών µειονοτήτων. Ο διάλογος αυτός θα
επιτρέψει στη Βιρµανία να προχωρήσει στο δρόµο του εκδηµοκρατισµού και της εθνικής
συµφιλίωσης.

Την παρούσα δήλωση προσυπογράφουν η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, η Κύπρος, η Μάλτα και η
Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες µε την ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

________________________

143/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Βιρµανία: υποστήριξη του κυρίου Razali

Βρυξέλλες,  6 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε πολύ ευνοϊκά το διορισµό, τον περασµένο Απρίλιο, του κυρίου Tan
Sri Razali Ismail ως Ειδικού Απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών στη
Βιρµανία.

Υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του κυρίου Razali, ο οποίος πραγµατοποίησε ήδη µια πρώτη
επίσκεψη στη Ρανγκούν τον περασµένο Ιούνιο και Ιούλιο, για την έναρξη διαλόγου µεταξύ των
βιρµανικών αρχών και της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης καθώς και των εθνικών µειονοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη βιρµανική κυβέρνηση να αρχίσει εποικοδοµητικό διάλογο µε τον
ειδικό απεσταλµένο του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος θα µεταβεί προσεχώς
στη Ρανγκούν, και να αξιοποιήσει τις καλές του υπηρεσίες, προκειµένου να µπορέσει η Βιρµανία
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να προχωρήσει στο δρόµο του εκδηµοκρατισµού και της εθνικής συµφιλίωσης. Για το σκοπό αυτό,
είναι σηµαντικό να µπορέσει ο κύριος Razali να συναντήσει όλα τα κόµµατα,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης.

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

________________________

144/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕE σχετικά µε τα αποτελέσµατα
των εκλογών στην Ο∆Γ

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2000

Το µήνυµα των Σέρβων προς τον Μιλόσεβιτς και την διεθνή κοινότητα είναι σαφές : έχει σηµάνει η
ώρα της αλλαγής στο Βελιγράδι.

Οι ελιγµοί µιας βυθιζόµενης εξουσίας µε στόχο να καλυφθεί η πραγµατικότητα και να
καθυστερήσει το τέλος έχουν ως µόνο αποτέλεσµα να υπογραµµίσουν περισσότερο το µέγεθος της
εµπιστοσύνης που εξέφρασε ο σερβικός λαός στον κ. Kostunica, ο οποίος αντιπροσωπεύει από
τώρα και στο εξής στα µάτια του κόσµου µια νέα Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τη δέσµευση που ανέλαβε, πρέπει να µπορέσει να άρει ταχέως
τις κυρώσεις που πλήττουν την Ο∆Γ λόγω του καθεστώτος του Μιλόσεβιτς.

Η βούληση του σερβικού λαού πρέπει να γίνει σεβαστή. Η νίκη της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να
πέσει θύµα υποκλοπής. Γι� αυτό πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτηµα της αντιπολίτευσης να
επαληθευθούν τα αριθµητικά στοιχεία που παραθέτει η οµοσπονδιακή επιτροπή εκλογών.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική
∆ηµοκρατία, οι επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε αυτή τη δήλωση.

________________________
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148/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη φονική επίθεση που έγινε κατά τη διάρκεια

προεκλογικής συγκέντρωσης στις 2 Οκτωβρίου 2000 στη Σρι Λάνκα
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την ειδεχθή επίθεση αυτοκτονίας που στις 2 Οκτωβρίου 2000
στοίχισε τη ζωή του κ. Baithullah, υποψηφίου του κόµµατος του Μουσουλµανικού Κογκρέσου της
Σρι Λάνκα, και άλλων 18 ατόµων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράµµισε την προσήλωσή της στην εκλογική διαδικασία η οποία
ευρίσκεται εν εξελίξει στη Σρι Λάνκα µε την αποστολή παρατηρητών για την παρακολούθηση των
εκλογών που θα διεξαχθούν εκεί στις 10 προσεχούς Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί µετ' επιτάσεως από όλες τις πλευρές στη Σρι Λάνκα να ενεργούν µε
αυτοσυγκράτηση ώστε να µπορέσει ο λαός της χώρας αυτής να ασκήσει το δικαίωµα του ψηφίζειν
στις βουλευτικές εκλογές, κατά τρόπο δηµοκρατικό και χωρίς βία ή εκφοβισµούς.

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

___________________

149/2000

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

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµειώσει τον ανακοινωθέντα από το Ανώτατο ∆ικαστήριο πέντε
ονόµατα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις προεδρικές εκλογές της 22ας Οκτωβρίου στην Ακτή
του Ελεφαντοστού, επί αρχικού αριθµού 19 ενδιαφεροµένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι έχει επανειληµµένα εκφράσει το ενδιαφέρον της για τη
γρήγορη λήξη του µεταβατικού καθεστώτος και την εύρυθµη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Έχει
εξάρει δε τη σηµασία µιας ελεύθερης, δηµοκρατικής και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας, ώστε
και όλα τα κόµµατα να τύχουν ίσης µεταχείρισης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται, συνεπώς, διότι η απόφαση η οποία ελήφθη, καίτοι εµπίπτει στην
αρµοδιότητα των δικαστικών οργάνων της χώρας, περιορίζει σηµαντικά την ελευθερία επιλογής
των ψηφοφόρων και υπονοµεύει την αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσµατος της 22ας
Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού να
επιστρατεύσουν το αίσθηµα ευθύνης τους, προκειµένου η επάνοδος στη συνταγµατική νοµιµότητα,
σύµφωνα και µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις του άρθρου 366α της Σύµβασης Λοµέ, να
πραγµατοποιηθεί εν ηρεµία και υπό αναµφισβήτητες συνθήκες οµαλότητας.

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

________________________

150/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη

Βιρµανία
Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την απόφαση των βιρµανικών αρχών να αναβάλουν την
προγραµµατισµένη για τα τέλη του Οκτωβρίου επίσκεψη της Τρόικας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για το γεγονός ότι οι βιρµανικές αρχές δεν έκριναν σκόπιµο να
ανταποκριθούν στην προθυµία της για διάλογο, υπενθυµίζει δε τις ζωηρές της ανησυχίες σχετικά µε
το αδιέξοδο της πολιτικής κατάστασης και την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στη
χώρα.

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

________________________
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151/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στο Κιργιζιστάν

Βρυξέλλες,  10 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για τις ενδείξεις, ιδίως αυτές που επισηµαίνονται
από το κέντρο του ΟΑΣΕ στο Μπισκέκ, ότι παραβιάζονται οι δηµοκρατικοί κανόνες κατά τις
προετοιµασίες για τις προεδρικές εκλογές της 29ης του προσεχούς Οκτωβρίου στο Κιργιζιστάν.
Ανησυχεί ιδιαιτέρως για τα κάθε είδους εµπόδια που δεν επιτρέπουν σε προσωπικότητες της
αντιπολίτευσης να θέσουν υποψηφιότητα και διερωτάται ποιος είναι ο σκοπός και µε ποιο τρόπο
διεξάγονται οι δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον ορισµένων από αυτές τις
προσωπικότητες, όπως π.χ. του κ. Felix Kulov.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τις αρχές του Κιργιζιστάν να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν
προκειµένου να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή ελεύθερης και δηµοκρατικής ψηφοφορίας, σύµφωνης
µε τις αρχές του ΟΑΣΕ και µε τις αξίες στις οποίες θεµελιώνεται η εταιρική σχέση µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κιργιζιστάν.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι
επίσης συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, χώρες
της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

152/2000
∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την Ο∆Γ

Λουξεµβούργο, 9 Οκτωβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την εκλογή του κ. Κοστούνιτσα ως Προέδρου της Ο∆Γ.

Με την ψήφο του, ο λαός επέλεξε τη δηµοκρατία και την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το
µήνυµα που του απηύθυνε την παραµονή των εκλογών, το Συµβούλιο προέβη σε ριζική
αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ο∆Γ. Έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

1. Κυρώσεις

Η Ένωση αποφάσισε να άρει όλες τις κυρώσεις που είχε λάβει έναντι της Ο∆Γ από το 1998,
πλην των διατάξεων που αφορούν τον Μιλόσεβιτς και τα πρόσωπα που συνδέονται µε αυτόν.

Οι αποφάσεις για την άµεση κατάργηση του πετρελαϊκού και του αεροπορικού αποκλεισµού
έχουν ληφθεί.

2. Οικονοµική και χρηµατοδοτική συνεργασία
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Το Συµβούλιο αποφάσισε να επωφεληθεί η Ο∆Γ από το πρόγραµµα CARDS (Κοινοτική
Βοήθεια για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη). Οι
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης θα επεκταθούν στην Ο∆Γ.

Η Ένωση θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τα προγράµµατα ανθρωπιστικής βοήθειας στα
ευάλωτα άτοµα που κατοικούν στην Ο∆Γ, και ιδίως στους εκτοπισµένους και τους
πρόσφυγες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συµβάλει ενεργά στην αποκατάσταση
της ναυσιπλοΐας στον ∆ούναβη και να συµµετάσχει στις µελέτες σκοπιµότητας σχετικά µε
την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών της Ο∆Γ σε περιφερειακό
πλαίσιο.

Οι Υπουργοί Οικονοµικών της Ένωσης θα εξετάσουν, σε συνεργασία µε τους διεθνείς
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, τους όρους της ταχύτερης δυνατής ένταξης της Ο∆Γ στη
διεθνή χρηµατοοικονοµική κοινότητα.

Το Συµβούλιο επιθυµεί, υπό την αιγίδα της «Συντονιστικής Επιτροπής για τα Βαλκάνια
(HLSG)», να επιφορτισθούν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Παγκόσµια Τράπεζα
µε την αξιολόγηση των αναγκών και το συντονισµό της οικονοµικής και χρηµατοδοτικής
βοήθειας προς την Ο∆Γ.

3. Προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης να προτείνει στην Ο∆Γ να συµµετάσχει στη διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης που άρχισε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας. Για
το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο καλεί την Ο∆Γ να συγκροτήσει ταχέως «Κοινή Task Force
ΕΕ/Ο∆Γ» για να εξετάσει τα µέσα µε τα οποία θα προχωρήσει σε συµφωνία σταθεροποίησης
και σύνδεσης.

Το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να του υποβάλει προτάσεις για την επέκταση στην Ο∆Γ
των ασύµµετρων εµπορικών προτιµήσεων που εγκρίθηκαν κατά το ΣΓΥ στις
18 Σεπτεµβρίου.

*  *  *

Εφαρµόζοντας χωρίς καθυστέρηση το σύνολο αυτών των µέτρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει
να συµβάλει στη δόµηση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ο∆Γ, στην επιτυχία των
σηµαντικών πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων τις οποίες θα αναλάβει και
στο άνοιγµά της στην Ευρώπη. Η πλήρης συµµετοχή της Ο∆Γ στο Σύµφωνο Σταθερότητας για την
Νοτιοανατολική Ευρώπη θα συµβάλει σε αυτό. Το Συµβούλιο ζήτησε από τον Συντονιστή του
Συµφώνου Σταθερότητας, ως ειδικού απεσταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να του υποβάλει, το
συντοµότερο δυνατό, σχετικές προτάσεις.
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Τα δεκαπέντε κράτη µέλη της ΕΕ εκφράζουν την ευχή, το κάθε ένα από πλευράς του, να
αποκατασταθούν το συντοµότερο δυνατό ή να εξοµαλυνθούν οι διπλωµατικές σχέσεις τους µε την
Ο∆Γ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να κινήσει η Ο∆Γ διαδικασία συµφιλίωσης µε τις γειτονικές
της χώρες και να αποκαταστήσει σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συµβάλει, από πλευράς της, στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Με αυτή την προοπτική, ο Πρόεδρος της Ο∆Γ θα λάβει πρόσκληση για τη Συνάντηση Κορυφής
του Ζάγκρεµπ (24 Νοεµβρίου).

*  *  *

Στο πλαίσιο της εντολής για τα Βαλκάνια που καθορίστηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβώνας, το Συµβούλιο ζήτησε από τον κ. SOLANA, Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο
για την ΚΕΠΠΑ, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
νέας Ο∆Γ και να υποβάλει σχετική έκθεση στο προσεχές Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

*  *  *

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ένωσης, θα µεταβεί στο
Βελιγράδι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου για να ενηµερώσει τον Πρόεδρο Κοστούνιτσα σχετικά µε αυτές
τις αποφάσεις και να τον προσκαλέσει να συναντήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της
Ένωσης κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μπιαρίτς.

______________________

153/2000

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη Μέση Ανατολή
Λουξεµβούργο, 9 Οκτωβρίου 2000

Λόγω της άκρας σοβαρότητας της κατάστασης, και πέρα από τις ευθύνες του καθενός, όπως µόλις
υπενθυµίστηκαν από το Συµβούλιο Ασφαλείας µε την απόφασή του αριθ. 1322 της 7ης Οκτωβρίου,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τα µέρη να λάβουν, εντός
των εποµένων ωρών, τα απαραίτητα παράλληλα µέτρα αποκλιµάκωσης και να αποφύγουν κάθε
νέα πρόκληση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι, για δύο λαούς που πρέπει να συνυπάρξουν, δεν υπάρχει
άλλη οδός από εκείνη της άµεσης επανάληψης των διαπραγµατεύσεων για την ειρήνη, για χάρη της
οποίας Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες, υπερέβησαν τόσα εµπόδια,
που µέχρι τότε εθεωρούντο ανυπέρβλητα.
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H Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να απευθυνθεί στον παλαιστινιακό λαό
και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να απευθυνθεί στον ισραηλινό λαό και να ενώσουν τις
προσπάθειές τους : στην παρούσα κρίσιµη περίοδο πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να µην επικρατήσει ο φόβος, το µίσος και η βία και να επαναληφθεί το συντοµότερο ο
διάλογος για την ειρήνη.

Το Συµβούλιο ζήτησε από τον κ. Javier SOLANA, Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για την
ΚΕΠΠΑ, να µεταβεί κατεπειγόντως στην περιοχή.

________________________

154/2000

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

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

σχετικά µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2000

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες
συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δηλώνουν ότι συµφωνούν µε τους στόχους της κοινής θέσης
2000/584/PESC την οποία καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Σεπτεµβρίου
2000, βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την Αιθιοπία και
την Ερυθραία, όσον αφορά την απαγόρευση πώλησης όπλων µε προορισµό την Αιθιοπία και την
Ερυθραία, και ότι θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε την ως άνω
κοινή θέση.

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

________________________

Οι δηλώσεις 145, 146 και 147/2000 δεν ήταν διαθέσιµες σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις µέχρι το
πέρας της συντάξεως του παρόντος ∆ελτίου.

* * *
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ης και 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Το παρόν σηµείωµα στόχο έχει να εκθέσει συνοπτικά τις γνωµοδοτήσεις που
υιοθετήθηκαν κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του Σεπτεµβρίου (20 και 21 Σεπτεµβρίου 2000) της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Για καθένα από τα έξι τµήµατα της ΟΚΕ, παρουσιάζεται η φύση της γνωµοδότησης,
τα στοιχεία αναφοράς της, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και οι σηµαντικότερες θέσεις που έλαβε
η ΟΚΕ. Επιπλέον, ορίζεται ένας υπεύθυνος για τα άτοµα που επιθυµούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες.

1. ΤΜΗΜΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας/ Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - ΤΕΝ/030
Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (FI - I)

Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας
COM(2000) 279 τελικό - 2000/0116 COD
CES 999/2000 - 2000/0116 COD

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 105 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές.

Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση οδηγίας καθόσον στόχος της είναι να
διασφαλίσει τη δυνατότητα αύξησης του µεριδίου της ΗΕ/ΑΕΠ1 στα πλαίσια µιας εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί ικανοποιητικά. Ωστόσο, η ΟΚΕ θεωρεί ότι το άρθρο
95 δεν αρκεί για την επιβολή δεσµευτικών στόχων στα κράτη µέλη.

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την επιβολή στα κράτη µέλη της υποχρέωσης να δηµοσιεύουν τους στόχους
και τα µέτρα που αποβλέπουν στην καλύτερη δυνατή χρήση των δυνατότήτων της ΗΕ/ΑΕΠ,
θεωρεί όµως ότι η επιβολή δεσµευτικών στόχων αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας που
ισχύει για τις δράσεις που αποβλέπουν στην υλοποίηση των στόχων του Κυότο.

                                                
1 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Ενεργειακές Πηγές.
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Η ΟΚΕ υποστηρίζει τη θετική οικονοµική επίδραση της πρότασης για τις επιχειρήσεις του εν λόγω
τοµέα, αλλά δεν θεωρεί καθόλου ικανοποιητικές τις αναλύσεις όσον αφορά την επίδραση στην
απασχόληση και όσον αφορά τον οικονοµικό αντίκτυπο για τα κράτη και τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η υπάρχουσα πείρα δεν επαρκεί για να ληφθεί απόφαση για κοινό
σύστηµα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την ΟΚΕ, θα µπορούσε να ορισθεί ένα ανώτατο
όριο όσον αφορά την εθνική βοήθεια, µε συνεκτίµηση της πραγµατικής ποιότητας του
περιβάλλοντος, της αποτελεσµατικότητας και της διαθέσιµης ενέργειας που παράγει καθεµία από
τις τεχνολογίες ΑΕΠ.

Πληροφορίες: κα Carmen Avellaner
(Τηλ. 32 2 546 9794 - e-mail: carmen.avellanerdessantos@esc.eu.int

*

*          *

2. ΤΜΗΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Ανανεώσιµοι πόροι - αγροτικές περιοχές - ΝΑΤ/050
Εισηγητής: ο κ. WILMS (D - II)

Έγγραφο: Οι ανανεώσιµες πηγές: η συµβολή των αγροτικών περιοχών στην ενεργό προστασία του
κλίµατος και στην αειφόρο ανάπτυξη
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1010/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff
(Τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int

Εµπορία εκποµπών αερίων φαινοµένου θερµηκηπίου (Πράσινη Βίβλος) - ΝΑΤ/072
Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (E - I)

Έγγραφο: Πράσινη Βίβλος για την εµπορία εκποµπών αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
COM(2000) 87 τελικό
CES 1004/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 90 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

mailto:carmen.avellanerdessantos@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τη θέσπιση από την Κοινότητα ενός συστήµατος
εµπορίας εκποµπών, τονίζοντας ότι αυτό το σύστηµα πρέπει να συµπληρώσει και όχι να
αντικαταστήσει την προγραµµατισµένη (εθνική) δράση προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε
τις δεσµεύσεις για τη µείωση των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η ΟΚΕ
προτείνει να βασιστεί το σύστηµα όσο γίνεται περισσότερο σε προδιαγραφές ενεργειακής
αποτελεσµατικότητας που θα θεσπιστούν ως κριτήρια "καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας" (BAT),
τα οποία µε τη σειρά τους θα θεσπιστούν στο πλαίσιο της οδηγίας για την ολοκληρωµένη πρόληψη
και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), ή ως εναλλακτική λύση, σε προδιαγραφές ενεργειακής
αποτελεσµατικότητας που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκή κλίµακα µε βάση ένα ευρύτερο συγκρίσιµο
σύστηµα benchmarking. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν θα καθοριστούν
απόλυτοι συντελεστές εκποµπών (ανώτατα όρια) ανά επιχείρηση και κλάδο - που κατά την άποψη
της ΟΚΕ θα δηµιουργήσουν ανεπίλυτα προβλήµατα.

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff
(Τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int

Επίσηµοι έλεγχοι στον τοµέα της διατροφής των ζώων - ΝΑΤ/073
Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (DK - III)

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

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 101 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
(Τηλ.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

ΚΟΑ/ Χοίρειο κρέας - ΝΑΤ/074
Εισηγητής: ο κ. BASTIAN (F - III)

Έγγραφο: Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος.

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 64 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και 4 αποχές.

Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση κανονισµού δεδοµένου ότι
ενισχύει την αλληλεγγύη µεταξύ των εκτροφέων χοίρων. Εντούτοις, η ΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση
κανονισµού δεν επαρκεί για την επίτευξη του στόχου αυτού και κρίνει σκόπιµη τη διεύρυνσή της
κατά τρόπο ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτήν και άλλα µέτρα για την αντιµετώπιση κρίσεων και
να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα οι προσδοκίες των πολιτών και των καταναλωτών.
Επίσης, η ΟΚΕ φρονεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος της στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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εκτροφέων χοίρων δεδοµένου ότι ζητείται από τους εκτροφείς χοίρων που συµµετέχουν σε
ρυθµιστικό ταµείο να δεσµευθούν ότι δεν θα αυξήσουν την παραγωγή τους για µια πενταετία. Η
ΟΚΕ προτείνει να αναλάβει η ΕΕ σηµαντικότερη δέσµευση µέσω της συγχρηµατοδότησης των
ρυθµιστικών ταµείων προκειµένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επανένταξης της ΚΓΠ στη σφαίρα
των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών, καθώς και ο κίνδυνος της στρέβλωσης του ανταγωνισµού.
Επιπλέον, Η ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο καθιέρωσης και στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος επαγγελµατικών διαρθρώσεων, όπως οι οµάδες παραγωγών, για την
εφαρµογή λειτουργικών προγραµµάτων τα οποία υφίστανται ήδη σε άλλους τοµείς.

Πληροφορίες: κα Εsa Donell
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int

Στοιβάδα του όζοντος - Καταµερισµός ΥΧΦΑ - ΝΑΤ/082
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (I - II)

Έγγραφο: Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2000 [σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος], όσον αφορά το έτος αναφοράς για τον καταµερισµό των
υδροχλωροφθορανθράκων.
COM(200) 426 τελικό - 2000/0170 COD
CES 1006/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 64 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές.

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff
(Τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int

Στοιβάδα του όζοντος - ∆οσίµετρα εισπνοής- ΝΑΤ/083
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (I - II)

Έγγραφο: Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ..../2000 [σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος] όσον αφορά βαθµονοµηµένα δοσίµετρα εισπνοής και αντλίες χορηγήσεως
φαρµάκων.
COM(200) 427 τελικό - 2000/0175 COD
CES 1007/2000

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 63 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές.

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff
(Τηλ.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int

*

*          *

3. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ"

Καλλυντικά προϊόντα - ΙΝΤ/023
Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (I - I)

Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
τροποποίηση, για έβδοµη φορά, της οδηγίας του Συµβουλίου 76/768/EΟΚ περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα.
COM(2000) 189 τελικό - 2000/0077 COD
CES 998/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 87 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joαo.pereiradossantos@esc.eu.int

Αξιολόγηση 5ου Προγράµµατος-Πλαίσιο Ε&ΤΑ - ΙΝΤ/059
Εισηγητής: ο κ. BERNABEI (I - I)

Έγγραφο: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της Ε&ΤΑ: από το 5ο πρόγραµµα-πλαίσιο στο 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
CES 1013/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 46 ψήφοι υπέρ και 1 κατά.

Κύρια σηµεία: Κατά την προσεχή αναθεώρηση του 5ου Προγράµµατος-Πλαίσιο, και
προκειµένου να καταστούν όσο το δυνατόν θετικότερες οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις
του, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συνιστά στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο να προβούν: στην ενίσχυση και βελτίωση του µηχανισµού των βασικών
δράσεων, που πρέπει να έχουν ένα δικαιολογηµένο κύκλο ζωής βάσει µηχανισµών αξιολόγησης,
παρακολούθησης, εκτίµησης και προγραµµατισµού· στην υιοθέτηση µιάς προσέγγισης που να
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ευνοεί τις µικρές οµάδες σχεδίων µε επαρκή κρίσιµη µάζα και να προβλέπει την συµµετοχή όλων
των φορέων, και ιδιαίτερα των τελικών χρηστών και των ΜΜΕ· στην καλύτερη προσαρµογή
ορισµένων πτυχών των οριζόντιων προγραµµάτων· στην ανάθεση αρµοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τον
εσωτερικό και εξωτερικό συντονισµό των προγραµµάτων και των βασικών δράσεων, καθώς και
των µονάδων καινοτοµίας που σήµερα δεν διαθέτουν ούτε εξουσία, ούτε οικονοµικούς πόρους, και
στις οποίες δεν παρέχεται οιαδήποτε υποστήριξη· στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση
του κόστους τους, καθώς και στην αποσαφήνιση και εναρµόνιση των κριτηρίων επιλογής και
αξιολόγησης.

Σε ό,τι αφορά τις προετοιµασίες για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να προβούν: στην κατάρτιση µιας κοινοτικής
στρατηγικής που να βασίζεται σε έναν πυρήνα κοινών προτεραιοτήτων οι οποίες να δίδουν έµφαση
σε ένα πολύ πιο περιορισµένο αριθµό βασικών δράσεων· στην υιοθέτηση, στο πλαίσιο της
στρατηγικής αυτής, µιάς επιθετικής προσέγγισης τεχνολογικού χαρακτήρα που να είναι σε θέση να
θέσει υπό έλεγχο όλες τις δυνάµεις του ευρωπαϊκού συστήµατος (π.χ.επιχειρήσεις, πανεπιστήµια
και ερευνητικά κέντρα, κοινοτικές, εθνικές και τοπικές αρχές), ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ θα διατηρεί
σε µεγάλο βαθµό τις αρµοδιότητές της· στη σύσταση και ενίσχυση ενός ανοικτού συστήµατος
"Κατανεµηµένης Στρατηγικής Ευφυΐας" που να εξυπηρετεί τους αρµόδιους για τη λήψη
αποφάσεων στους τοµείς της επιστήµης και τεχνολογίας· στην επέκταση της αρχής της
επικουρικότητας και στον τοµέα της κοινοτικής έρευνας προκειµένου να αναγνωρισθούν και να
προσδιορισθούν οι τοµείς αρµοδιοτήτων, οι ικανότητες και οι ευθύνες στα διάφορα επίπεδα· στην
καθιέρωση µιάς πολιτικής σε κοινοτική κλίµακα µε την οποία η έρευνα να επικεντρώνεται σε έναν
περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων· στην πρόβλεψη µιάς αποκεντρωµένης διαχείρισης, σε
εθνική και τοπική κλίµακα, των σχεδίων περιορισµένης κλίµακας, τα οποία να περιλαµβάνουν
απλοποιηµένες διαδικασίες και να υπάγονται στην αρµοδιότητα εγκεκριµένων αποκεντρωµένων
φορέων, αξιοποιώντας, ενδεχοµένως, επιδοτήσεις γενικού χαρακτήρα· στην πρόβλεψη, επίσης, µιάς
αποκεντρωµένης διαχείρισης του συστήµατος των υποτροφιών, της κατάρτισης και κινητικότητας,
δίχως να θίγονται τα διεθνικά κριτήρια και η προϋπόθεση της διασύνδεσης µε τις στρατηγικές
προτεραιότητες της Κοινότητας· στην έναρξη µιάς νέας κοινοτικής δράσης Ε&ΤΑ σε περιφερειακό
επίπεδο για την ενδυνάµωση της τεχνολογικής καινοτοµίας και των ερευνητικών υποδοµών· στην
θέση σε εφαρµογή των σχετικών µέσων που προβλέπονται από τη Συνθήκη, και συγκεκριµένα των
προγραµµάτων "µεταβλητής γεωµετρίας", της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των κοινών
επιχειρήσεων όπως διευκρινίζονται στη Συνθήκη· στον εκσυγχρονισµό και την απλοποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης· στην ανάθεση στην Επιτροπή του έργου του συντονισµού και της
διασφάλισης της αποτελεσµατικής, από πλευράς κόστους, λειτουργίας των διαφόρων στοιχείων του
προγράµµατος.

Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joαo.pereiradossantos@esc.eu.int

Γενική ασφάλεια των προϊόντων - ΙΝΤ/067
Εισηγήτρια: η κα WILLIAMS (UK - III)
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Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη γενική
ασφάλεια των προϊόντων
COM(2000) 139 τελικό / 2  - 2000/0073 COD
CES 1008/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 78 ψήφοι υπέρ και 4 αποχές.

Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joαo.pereiradossantos@esc.eu.int

*

*          *

4. ΤΜΗΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ"

Ο ρόλος της ΕΤΕ στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική - ECO/038
Εισηγητής: ο κ. DONOVAN (IRL - I )

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας "Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ)
στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική"
CES 1001/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 101 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές.

Κύρια σηµεία: Κατά την ΟΚΕ θα µπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της
ισορροπίας της δήλωσης προθέσεων της ΕΤΕ, έτσι ώστε να αυξηθεί η εστίαση στην περιφερειακή
πολιτική και τη σύγκλιση. Στην πράξη, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει µείωση των δανείων προς
τις ανεπτυγµένες χώρες της ΕΕ (και ορισµένες υποπεριφέρειές τους) και αύξηση των δανείων προς
τις υποψήφιες χώρες. Η ΕΤΕ θα µπορούσε να συµβάλει στον καθορισµό των κριτηρίων ένταξης
στην ΕΕ για τις υποψήφιες χώρες.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για τις ανεπτυγµένες χώρες της
ΕΕ, η ΟΚΕ διερωτάται µήπως θα µπορούσε η ΕΤΕ να διαδραµατίσει µεγαλύτερο ρόλο µε την
παροχή συµβουλών για σχέδια, ιδίως στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, και µήπως θα πρέπει να
εγκατασταθούν σε µόνιµη βάση σύµβουλοι της ΕΤΕ στις φτωχότερες υποπεριφέρειες, για να
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ανάπτυξη των σχεδίων και τη µέγιστη δυνατή σύγκλιση.

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ένα από τα σπουδαιότερα οικονοµικά προβλήµατα της ΕΕ είναι η έλλειψη
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Πολλά δάνεια για επιτυχώς καταρτισµένα σχέδια ή δάνεια γενικής
φύσεως πιθανόν να µην είναι τόσο παραγωγικά όσο θα µπορούσαν, λόγω των στρεβλωτικών
δυσκαµψιών της αγοράς. Είναι προφανές ότι η ΕΤΕ δεν µπορεί να επιβάλει όρους στις εθνικές
κυβερνήσεις, θα µπορούσε ωστόσο να κάνει κάτι για την τόνωση των αγορών σε υποπεριφερειακό
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επίπεδο. Η διαδικασία της οικονοµικής σύγκλισης περιλαµβάνει µία "δηµιουργική καταστροφή", η
οποία θα µπορούσε, βραχυπρόθεσµα, να είναι οδυνηρή και συχνά συναντά την αντίσταση των
κυβερνήσεων, πλην εκείνων που επιδίδονται σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Σε πολλές
περιπτώσεις οι µεταρρυθµίσεις αυτές είναι πιο σηµαντικές για τη διαδικασία της σύγκλισης από την
αναπτυξιακή χρηµατοδότηση αυτή καθαυτή.

Η πρόσφατη προώθηση της "Πρωτοβουλίας για την Καινοτοµία κατά το 2000" της Τράπεζας
αποτελεί ταχεία και ευπρόσδεκτη συνέχεια των κατευθυντήριων γραµµών του Συµβουλίου της
Λισσαβώνας του Μαρτίου 200 για την ανάπτυξη µιας "κοινωνίας βασισµένης στη γνώση και
εµφορούµενης από πνεύµα καινοτοµίας". Η ΟΚΕ πιστεύει ότι το ποσό πρέπει να αυξηθεί και η
εφαρµογή της πρωτοβουλίας να επιταχυνθεί.

Τέλος, η ΟΚΕ πιστεύει ότι, κατά την αξιολόγηση της σύγκλισης, η ΕΤΕ δεν θα πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά σε οικονοµικούς δείκτες, αλλά να αυξήσει τις παραµέτρους για να
συµπεριλάβει και κοινωνικούς δείκτες, ακολουθώντας τη γραµµή που έχει ήδη χαράξει ο ΟΗΕ.

Πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int

Οι προκλήσεις που προβάλλει η ΟΝΕ για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές - ΕCO/040
Εισηγητής: ο κ. PELLETIER

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας "Οι προκλήσεις που προβάλλει η ΟΝΕ για τις
χρηµατοπιστωτικές αγορές"
CES 1012/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 73 ψήφοι υπέρ και 13 κατά.

Κύρια σηµεία: Η κύρια πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της ΟΝΕ είναι η
επιτυχής ολοκλήρωση µίας Νοµισµατικής Ένωσης που δεν συνοδεύεται από πολιτική ένωση µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει εκ των πραγµάτων κανένα ιστορικό σηµείο αναφοράς.

Η τεράστια τεχνική πρόκληση της δηµιουργίας του ευρώ έχει αντιµετωπισθεί επιτυχώς και το ίδιο
ισχύει για την καταπολέµηση του πληθωρισµού και µε την ευθυγράµµιση, χωρίς δραµατικές
συνέπειες, των οικονοµιών των ένδεκα, σύντοµα δώδεκα, κρατών µελών µε τα κριτήρια και τις
αρχές του Μάαστριχτ.

Είκοσι µήνες µετά από τη µετάβαση των χρηµατοοικονοµικών αγορών στο ευρώ, τα ευρωπαϊκά
χρηµατιστήρια προσέγγισαν πρωτόγνωρα επίπεδα συναλλαγών χάρη στην ταυτόχρονη επίδραση
του ανακτηθέντος αναπτυξιακού ρυθµού, του δυναµισµού που προσέδωσε η ανάπτυξη της "νέας
οικονοµίας" στην Ευρώπη και της τεχνολογικής επανάστασης που συνετελέσθη στο χώρο των
µέσων ηλεκτρονικής πρόσβασης στις αγορές. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα χρηµατιστήρια αξιών
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βασίζονται στις προβλέψεις για την µελλοντική κατάσταση των οικονοµιών. Κατά συνέπεια θα
πρέπει να θεωρήσουµε ότι η ζώνη ευρώ έχει εισέλθει σε έναν µεγάλο κύκλο έντονης οικονοµικής
ανάπτυξης.

∆εν θα ήταν όµως φρόνιµο να θεωρήσουµε ότι οι προκλήσεις που θέτει η ΟΝΕ έχουν
αντιµετωπισθεί οριστικά. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι οι εν λόγω προκλήσεις συνδέονται
άµεσα µε τις εξελίξεις στην υπόλοιπη παγκόσµια οικονοµία, γεγονός που καθιστά τεχνητή τη
διάκριση µεταξύ των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης των συναλλαγών και της απελευθέρωσης
της κίνησης των κεφαλαίων, αφενός, και των προκλήσεων που συνδέονται µε τη Νοµισµατική
Ένωση, αφετέρου.

Είναι απαραίτητο να επωφεληθεί η Ευρώπη από αυτήν την ευνοϊκή συγκυρία για να δηµιουργηθεί
σύντοµα ένα εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πλαίσιο των χρηµατοπιστωτικών αγορών το οποίο να
σεβαστεί τους τρόπους χρηµατοδότησης που υπάρχουν στην Κοινότητα και να συµβάλει έτσι στη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου ανάπτυξης.

Είναι επείγουσα η τροποποίηση της διαδικασίας υιοθέτησης (προσαρµογής) του ευρωπαϊκού
ρυθµιστικού πλαισίου µε τη δηµιουργία µιας διαδικασίας επεξεργασίας, στο επίπεδο των εθνικών
ρυθµιστικών οργάνων, που να είναι πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη από τις οδηγίες σε σηµεία που
δεν διευκρινίζονται ή αναπτύσσονται ανεπαρκώς σε αυτές.

Η χρηµατοδότηση µε πίστωση παραµένει ακόµη ο προτιµότερος τρόπος χρηµατοδότησης για τις
ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Αποτελεί συχνά, για τις επιχειρήσεις ενός ορισµένου µεγέθους, χρηµατοδοτική
πηγή που είναι λιγότερο δαπανηρή από τις αγορές.

Το πρότυπο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης δεν µπορεί να είναι µόνον ένα πρότυπο χονδρεµπορίου. Η
προστασία των καταναλωτών απαιτεί τη δηµιουργία κανόνων για τους λιγότερο ενηµερωµένους
καταναλωτές. Στα πλαίσια της λογικής αυτής, είναι ορθή η προσέγγιση της µέγιστης εναρµόνισης
που υιοθέτησε η Επιτροπή για την οδηγία σχετικά µε την πώληση εξ αποστάσεως
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Είναι συνεκτική και πρέπει να συµβαδίσει µε τον εναρµονισµένο
ορισµό των ενηµερωµένων επενδυτών που προτείνεται σε άλλο σηµείο.

Πληροφορίες: κ. Alberto Allende
(Τηλ.: 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int

*

*          *
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5. ΤΜΗΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
    ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

"Προς ένα Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" - SOC/013
Εισηγήτρια: η κα SIGMUND (AUT-III)
Συνεισηγητής: ο κ. BRIESCH (F - II)

Έγγραφο: "Προς ένα Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
CES 1005/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 122 ψήφοι υπέρ, 19 κατά και 9 αποχές.

Κύρια σηµεία: Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων πρέπει να υπερβεί το πλαίσιο µιας
πανηγυρικής διακήρυξης και να αποτελέσει µία πραγµατική πολιτική δέσµευση, τόσο κοινωνική
όσο και ατοµική.

Η επεξεργασία ενός Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ αποτελεί έναν από τους
θεµέλιους λίθους της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η επεξεργασία ενός Χάρτη µπορεί να
εξοµοιωθεί µε τη σύνταξη της ιδρυτικής συνθήκης µιας πρωτότυπης και νέας πολιτικής οντότητας.

Η ΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, αφενός, και τα θεµελιώδη
κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, αφετέρου, να µην εξετάζονται ανεξάρτητα τα
µεν από τα δε.

Η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι προσδοκίες των πολιτών θα διαψευσθούν εάν τους
προταθεί ένας Χάρτης του οποίου τα δικαιώµατα δεν θα µπορούν να διεκδικήσουν και το κείµενο
του οποίου θα προσλαµβάνεται, εποµένως, ως καθαρά ρητορικό.

Κατά την ΟΚΕ, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων πρέπει να ενσωµατωθεί, τόσο για
νοµικούς όσο και για πολιτικούς λόγους, στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

σύµφωνα µε την εντολή της Κολωνίας, ο Χάρτης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την µεταβολή
των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας·
επιβάλλεται να διατηρηθεί η διάκριση, µεταξύ των άµεσα εφαρµοστέων δικαιωµάτων και των
δικαιωµάτων τα οποία κάθε πολίτης µπορεί να διεκδικήσει ατοµικά, αφενός, και των δικαιωµάτων
προγραµµατικού χαρακτήρα, αφετέρου, προκειµένου να διατηρηθεί ο νοµικός χαρακτήρας των
υφιστάµενων αρµοδιοτήτων·
συνεπώς πρέπει να καταστεί σαφές ότι ορισµένες θεµελιώδεις αρχές απαιτούν να υιοθετηθούν
µέτρα εφαρµογής.
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Η ΟΚΕ φρονεί ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο, ταυτόχρονα µε την διαδικασία ενσωµάτωσης
("συστηµατική παρακολούθηση"), να προβλεφθεί µία ανοικτή διαδικασία αναθεώρησης για την
µελλοντική επεξεργασία του καταλόγου των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

Θα ήταν προς όφελος της ανάπτυξης ενός "ευρωπαϊκού δηµοκρατικού προτύπου", η οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών να συµµετάσχει επίσηµα, και σε θεσµικό επίπεδο, στην εν λόγω διαδικασία.

Η ΟΚΕ εκπροσωπεί, µεταξύ των θεσµικών οργάνων, την οργανωµένη  κοινωνία των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο· συνεπώς, σε µία διαδικασία ενσωµάτωσης και αναθεώρησης αυτού του είδους,
θα ήταν σκόπιµο να αναλάβει συµβουλευτικό ρόλο, σύµφωνα µε την εντολή που της έχει ανατεθεί.

Πληροφορίες: κ. Alan Hick, προϊστάµενος µονάδος
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int

Συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης - SOC/043
Εισηγήτρια: η κα Rodrνguez Garcνa Caro

Έγγραφο: Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, περί εφαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 του Συµβουλίου, περί του τρόπου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.
COM(2000) 186 τελικό - 2000/0070 COD
CES 1002/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: υιοθετήθηκε οµόφωνα.

Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση τροποποίησης των δύο κανονισµών. Η ΟΚΕ φρονεί
ότι η τροποποίηση του παραρτήµατος IV τµήµα Γ (απαλλαγή από τον υπολογισµό των παροχών
σύµφωνα µε το άρθρο 46 παράγραφος 2), µέρος Ε (Γαλλία) µειώνει τη γραφειοκρατία,
καταργώντας διαδικασίες που δεν προσφέρουν θετικά στοιχεία. Επίσης, η ΟΚΕ φρονεί ότι οι
προτεινόµενες τροποποιήσεις του παραρτήµατος VI, τµήµα Ε  (ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής των
νοµοθεσιών ορισµένων κρατών µελών) συµβάλλουν στην άρση των εµποδίων για την κινητικότητα
των εργαζοµένων και εκσυγχρονίζουν το κείµενο, προσεγγίζοντάς το στην τρέχουσα
πραγµατικότητα του γαλλικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.

Πληροφορίες: κα Susanne Johansson
(Τηλ.: 32 2 546 9302 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int

∆ικαιώµατα των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων - SOC/044
Εισηγητής: ο κ. LIVERANI (II - I)
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Έγγραφο: Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων
(κωδικοποιηµένη έκδοση)"
COM(2000) 259 τελικό - 2000/0108 (CNS)
CES 1003/2000

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 104 ψήφοι υπέρ και 6 αποχές.

Κύρια Σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής.
Συµφωνεί ως προς την ανάγκη να καταστεί η κοινοτική νοµοθεσία περισσότερο προσιτή και
κατανοητή από τους πολίτες και υποστηρίζει ότι µία µεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια της
κοινοτικής νοµοθεσίας θα επιτρέψουν την ορθή ερµηνεία της και θα διασφαλίσουν την απαραίτητη
νοµική βεβαιότητα.

Πληροφορίες: κα Stefania Barbesta
(Τηλ.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int

*

*          *

6. ΤΜΗΜΑ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

"Πολιτικές καινοτοµίας των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας (6η διάσκεψη Euromed) - REX/034
Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (I - III)

Έγγραφο: "Οι πολιτικές καινοτοµίας των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας (6η διάσκεψη Euromed)"
(Ενηµερωτική Έκθεση)
CES 396/2000 fin

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: η αποστολή της ενηµερωτικής έκθεσης στα άλλα όργανα
ψηφίστηκε οµόφωνα.

Κύρια Σηµεία: Επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία έχουν αναµφίβολο αντίκτυπο στην
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου και θα πρέπει να δοθούν σ' αυτές
περισσότερα περιθώρια στα πλαίσια των κοινοτικών πολιτικών που απευθύνονται στις Χώρες
Εταίρους της Μεσογείου, κυρίως µέσω του προγράµµατος MEDA και των σηµερινών και
µελλοντικών προγραµµάτων στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το Νέο
Πολυετές Πρόγραµµα µπορεί επίσης να αποτελέσει ένα έγκυρο µέσο για την ενίσχυση των δικτύων
και των σχέσεων µεταξύ των Οργανώσεων και των ΜΜΕ της βόρειας και νότιας πλευράς της
Λεκάνης της Μεσογείου. Η ΟΚΕ υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να ενισχυθεί στο πέµπτο
πρόγραµµα πλαίσιο και να αναπτυχθεί στο έκτο µια ειδική πολιτική υποστήριξης των ΜΜΕ και
των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αναπτυξιακή

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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διαδικασία αποτελεί κατά τη γνώµη της ΟΚΕ µια επωφελή δράση, απτών επιτυχιών στον τοµέα της
έρευνας και της καινοτοµίας. Θα πρέπει παράλληλα να ενισχυθεί η προώθηση των κοινών
δραστηριοτήτων των Ε&Α και καινοτοµίας στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής σύµπραξης.

Εµφανίζεται έτσι αναγκαίο να διευκολυνθεί µεταξύ των ΜΜΕ της ΕΕ και των αντίστοιχων
επιχειρήσεων των Χωρών Εταίρων της Μεσογείου η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσεων σε
θέµατα παραγωγής, οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων όπως επίσης η ανάπτυξη
επιµορφωτικών δραστηριοτήτων στα διάφορα πεδία που συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες.
Επίσης, µια ισχυρή δράση που αποσκοπεί στη δηµιουργία επιχειρηµατικού πνεύµατος διευρύνει τη
βάση που διαµορφώνεται από τους επιχειρηµατίες και επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης και
καινοτοµίας.

Πληροφορίες: κα Ellen Durst
(Τηλ.: 32 2 5469845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int

*

*      *

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ..............................(Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DUFF και
VOGGENHUBER

Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων AFCO (O) 12.10.00

MUSCARDINI
(UEN)

Κοινή στρατηγική του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000
για την περιοχή της Μεσογείου

AFET (O) 12.10.00 C5-0510/00

WUORI
(VERTS/ALE)

Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ανά
τον κόσµο

AFET (O) 12.10.00 C5-0536/00

Οµάδα
PSE

ΕΚ/Τουρκία: βοήθεια στο πλαίσιο
της προενταξιακής στρατηγικής,
εταιρική σχέση ενόψει της
προσχώρησης

AFET (O) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Εφαρµογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ
για τη νιτρορύπανση

AGRI (Γ) 10.10.00

DARY
(PSE)

Μπανάνες: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ, καθεστώς εισαγωγής (τροπ.
καν. 404/93/ΕΟΚ)

AGRI (O) 16.10.00 C5-0277/99

Οµάδα
PPE-DE

Καταπολέµηση της κλασικής
πανώλης των χοίρων

AGRI (O) 10.10.00 C5-0493/00

MULDER
(ELDR)

Γεωργικά προϊόντα: ενέργειες
ενηµέρωσης και προώθησης στην
εσωτερική αγορά

BUDG (Γ) 12.10.00 C5-0486/00

HAUG
(PSE)

Ευρωπαϊκό Σύστηµα εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών SEC
95: ίδιος πόρος που βασίζεται στον
ΦΠΑ

BUDG (O) 12.10.00 C5-0469/00

ΑΒΕΡΩΦ
(PPE-DE)

∆άνεια ΕΤΕ προς την Ελλάδα :
σεισµός του Σεπτεµβρίου 1999

BUDG (O) 23.10.00 C5-0532/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CASACA
(PSE)

Χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής (τροπ. καν.
1258/1999/ΕΚ)

CONT (Γ) 11.10.00 C5-0466/00

Οµάδα
PSE

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ

CONT (O) 11.10.00 C5-0310/00

Οµάδα
ELDR

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ - άλλα τµήµατα

CONT (O) 11.10.00 C5-0312/00

Οµάδα
PPE-DE

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ, Κοινοβούλιο

CONT (O) 11.10.00 C5-0312/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Απαλλαγή 1999: 6ο, 7ο και 8ο
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης ΕΤΑ

CONT (O) 11.10.00 C5-0257/00

Οµάδα
ELDR

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ - άλλα τµήµατα

CONT (O) 11.10.00

Οµάδα
ELDR

Απαλλαγή 1999: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ - άλλα τµήµατα

CONT (O) 11.10.00

Οµάδα
GUE/NGL

Απαλλαγή 1999: προϋπολογισµός
ΕΚΑΧ

CONT (O) 11.10.00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
καθολική υπηρεσία: δικαιώµατα των
χρηστών των δικτύων και των
υπηρεσιών

CULT (Γ) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

eContent CULT (Γ) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
(αντικατάσταση οδηγίας 97/13/ΕΚ)

CULT (Γ) 10.10.00 C5-0440/00

JUNKER
(PSE)

Ραδιοεπικοινωνίες: κανονιστικό
πλαίσιο για την πολιτική
ραδιοφάσµατος

CULT (Γ) 10.10.00 C5-0449/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και
υπηρεσίες

CULT (Γ) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
συναφείς ευκολίες : πρόσβαση και
διασύνδεση, νέο κανονιστικό
πλαίσιο

CULT (Γ) 10.10.00 C5-0433/00

Οµάδα
PSE

Ευρωπαϊκό Σύστηµα εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών SEC
95: ίδιος πόρος που βασίζεται στον
ΦΠΑ

ECON (Γ) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE)

Αναδιοργάνωση και παύση
λειτουργίας πιστωτικών οργανισµών

ECON (O) 09.10.00 C2-0176/85

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση ECON (O) 25.10.00 C5-0484/00

EVANS
(PPE-DE)

Ανταγωνισµός: εφαρµογή των
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης
(τροποποίηση καν. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/ΕΟΚ)

ECON (O) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Φόρος προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ:
ύψος του κανονικού συντελεστή
(τροποποίηση οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

ECON (O) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Ελεγχος της εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου. 17η ετήσια
έκθεση 1999

EMPL (Γ) 05.10.00 C5-0381/00

ΠΑΠΑΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗΣ
(GUE/NGL)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
καθολική υπηρεσία: δικαιώµατα των
χρηστών των δικτύων και των
υπηρεσιών

ENVI (Γ) 10.10.00 C5-0429/00

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Γεωργικά προϊόντα: ενέργειες
ενηµέρωσης και προώθησης στην
εσωτερική αγορά

ENVI (Γ) 10.10.00 C5-0486/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

EVANS
(VERTS/ALE)

Ζώα συντροφιάς: υγειονοµικοί όροι
που εφαρµόζονται στις µετακινήσεις
µη εµπορικού χαρακτήρα

ENVI (O) 10.10.00 C5-0477/00

JACKSON
(PPE-DE)

Εκχυλίσµατα καφέ και κιχωρίου:
σειρά ονοµαστικών βαρών
(τροποποίηση οδηγίας 80/232/ΕΟΚ)

ENVI (O) 10.10.00 C5-0485/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Παράκτιες περιοχές: εφαρµογή
στρατηγικής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων πόρων

ENVI (O) 10.10.00 C5-0474/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την
Ανασυγκρότηση: ίδρυση και
λειτουργία (κατάργηση κανονισµού
1628/96/ΕΚ)

ITRE (Γ) 12.10.00 C5-0526/00

Οµάδα
ELDR

Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ITRE (Γ) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

΄Οργανα µετρήσεων ITRE (O) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη
: κοινοτική βοήθεια, πρόγραµµα
CARDS

ITRE (O) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

∆ηµόσιες συµβάσεις: ανάθεση,
ποινική προστασία από απατηλή ή
αθέµιτη συµπεριφορά. Γερµανική
πρωτοβουλία

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές (Montreal)

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Ειδική έκθεση του ∆ιαµεσολαβητή :
κώδικας καλής διοικητικής
συµπεριφοράς

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0438/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

FOURTOU
(PPE-DE)

eContent JURI (Γ) 17.10.00 C5-0462/00

LEHNE
(PPE-DE)

Ελευθερία, δικαιοσύνη και
ασφάλεια: καθεστώς των θυµάτων
σε ποινικές διαδικασίες.
Πορτογαλική πρωτοβουλία

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Αναδιοργάνωση και παύση
λειτουργίας πιστωτικών οργανισµών

JURI (Γ) 17.10.00 C2-0176/85

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Πολιτιστικά αγαθά: εξαγωγή,
επιστροφή (εφαρµογή κανονισµού
3911/92/ΕΟΚ, οδηγίας 93/7/ΕΟΚ).

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0509/00

NIEBLER
(PPE-DE)

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και
υπηρεσίες

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Ανταγωνισµός: εφαρµογή των
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης
(τροποποίηση καν. 1017/68,
2988/74, 4056/86, 3975/87/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0527/00

WALLIS
(ELDR)

∆ικαστική συνεργασία: σύσταση
προσωρινής Μονάδας. Πρωτοβουλία
της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της
Σουηδίας και του Βελγίου

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Καταπολέµηση της παράνοµης
εισόδου και διαµονής: ποινικό
πλαίσιο για την καταστολή των
αδικηµάτων. Γαλλική πρωτοβουλία

JURI (Γ) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Απόφαση για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για
αστικές και εµπορικές υποθέσεις

JURI (Γ) 17.10.00

WIELAND
(PPE-DE)

Πρόοδος στον τοµέα του
φορολογικού συντονισµού

JURI (Γ) 17.10.00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Κανονισµός υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων ΕΚ:
λεπτοµέρειες προσαρµογής των
αποδοχών και προσωρινή εισφορά

JURI (O) 17.10.00 C5-0496/00

CASHMAN
(PSE)

Ειδική έκθεση του ∆ιαµεσολαβητή :
κώδικας καλής διοικητικής
συµπεριφοράς

LIBE (Γ) 10.10.00 C5-0438/00

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
(PSE)

Οι γυναίκες και ο θρησκευτικός
φανατισµός

LIBE (Γ) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE)

Θεωρήσεις: εκτελεστικές εξουσίες
του Συµβουλίου για την εξέταση των
αιτήσεων. Πρωτοβουλία της
Φινλανδίας

LIBE (O) 10.10.00 C5-0287/00

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ
(PPE-DE)

∆ηµόσιες συµβάσεις: ανάθεση,
ποινική προστασία από απατηλή ή
αθέµιτη συµπεριφορά. Γερµανική
πρωτοβουλία

LIBE (O) 10.10.00 C5-0416/00

KESSLER
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία: δικαστικά
επαγγέλµατα, ενθάρρυνση και
ανταλλαγές, παράταση του
προγράµµατος.

LIBE (O) 10.10.00 C5-0494/00

KESSLER
(PSE)

Απόφαση για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για
αστικές και εµπορικές υποθέσεις

LIBE (O) 10.10.00

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της
λαθροµετανάστευσης: οικονοµικές
κυρώσεις που επιβάλλονται στους
µεταφορείς. Γαλλική πρωτοβουλία

LIBE (O) 10.10.00 C5-0470/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων:
προστασία των νεαρών θαλάσσιων
οργανισµών (6η τροποποίηση
κανονισµού 850/98)

PECH (O) 11.10.00 C5-0487/00
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων: εθνική θεώρηση για
διαµονή µακράς διάρκειας. Γαλλική
πρωτοβουλία

PETI (Γ) 09.10.00 C5-0374/00

SBARBATI
(ELDR)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: αµοιβαία
ανγνώριση αποφάσεων
αποµάκρυνσης: Γαλλική
πρωτοβουλία

PETI (Γ) 09.10.00 C5-0398/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Παράκτιες περιοχές: εφαρµογή
στρατηγικής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων πόρων

RETT (Γ) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Ραδιοεπικοινωνίες: κανονιστικό
πλαίσιο για την πολιτική
ραδιοφάσµατος

RETT (Γ) 11.10.00 C5-0449/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
(GUE/NGL)

Ασφάλεια στη ναυτιλία, πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία
(τροποποίηση καν. 613/91/ΕΟΚ,
2978/94/ΕΚ)

RETT (O) 11.10.00 C5-0475/00

ΜΠΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ
(GUE/NGL)

Ασφάλεια στη ναυτιλία, πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία
(τροποποίηση καν. 613/91/ΕΟΚ,
2978/94/ΕΚ)

RETT (O) 11.10.00 C5-0476/00

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
(PPE-DE)

Σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές (Montreal)

RETT (O) 11.10.00 C5-0460/00

___________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να
συµµετάσχει σε µερικές από τις διατάξεις του κεκτηµένου του
Σένγκεν

LIBE SEC (00) 1439
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροπής Βενεζούελα - Πρόγραµµα
στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τις πληµµύρες το
∆εκέµβριο 1999

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: eLearning - Να σκεφτούµε την
εκπαίδευση του αύριο

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο: Προστασία των επιβατών αεροπορικών
µεταφορών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της µεταβατικής
περιόδου που χορηγήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο σχετικά µε
ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου για
την προστασία των νέων κατά την εργασία

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη
µεσοπρόθεσµη οικονοµική στρατηγική της Ρουµανίας

AFET COM (00) 463
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραµµές
σχετικά µε την εκτίµηση των χηµικών, φυσικών και
βιολογικών παραγόντων και των µεθόδων παραγωγής που
θεωρείται ότι περικλείουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την
υγεία των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζοµένων
(Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
τελ.

΄Εκθεση προόδου σχετικά µε το δίκτυο επιδηµιολογικής
παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών
στην Κοινότητα

ENVI COM (00) 471
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στήριξη της Επιτροπής για την
πυρηνική ασφάλεια στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

AFET
ITRE

COM (00) 493
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Για την προετοιµασία της τέταρτης
συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των Ευρω-
Μεσογειακών Χωρών "Νέα ΄Ωθηση στη διαδικασία της
Βαρκελώνης"

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο για την εφαρµογή από πλευράς των κρατών
µελών της οδηγίας 95/90/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των
οδικών µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων

ENVI
RETT

COM (00) 517
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές
δραστηριότητες της Κοινότητας κατά το 1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Για την ολοκληρωµένη διαχείριση
των παράκτιων ζωνών: Μια στρατηγική για την Ευρώπη

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισµό των όρων
πληροφόρησης των οικονοµικών φορέων και των διοικήσεων
των κρατών µελών όσον αφορά τα προτιµησιακά δασµολογικά
καθεστώτα σε περίπτωση "βάσιµης αµφιβολίας" σχετικά µε
την καταγωγή των εµπορευµάτων

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της
ανακοίνωσης "∆ηµιουργία εκτενούς εταιρικής σχέσης µε την
Κίνα"

ITRE
AFET

COM (00) 552
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καινοτοµία στο πλαίσιο της
οικονοµίας της γνώσης

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πως θα ταιριάξουµε τις ανάγκες µε
τις ευθύνες µας - Ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
παραµέτρων στην οικονοµική πολιτική

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
στην Ευρώπη

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία, κατά τη
διάρκεια του έτους 1999, του συστήµατος σταθεροποίησης
των εσόδων εξαγωγής που θεσπίστηκε από την Τέταρτη-
Σύµβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε από τη Συµφωνία
του Μαυρικίου

CONT
DEVE

COM (00) 584
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα - Ετήσια
΄Εκθεση 1999 - βάσει του άρθρου 16 του κανονισµού 2236/95
περί καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρώπη και το διάστηµα: ένα νέο
κεφάλαιο

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
τελ.

Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά έναν αρχικό απολογισµό
της εφαρµογής της οδηγίας 96/16/ΕΚ σχετικά µε τις
στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της οδηγίας 96/16/ΕΚ)

AGRI COM (00) 600
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη
∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
τελ.

CNS990274

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

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
τελ.

CNS000030

___________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Περίοδος συνόδου από 20 έως 21 Σεπτεµβρίου 2000

Βρυξέλλες

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

∆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 Πρακτικά των συνεδριάσεων ολοµελείας
ΠΕ : πολιτικός έλεγχος
∆Α : διάφορες αποφάσεις
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
θέση ΣΥΜΒ : κοινή θέση του Συµβουλίου
πρότ. ΕΠΙΤΡ: πρόταση της Επιτροπής
πρότ. ΣΥΜΒ : πρόταση του Συµβουλίου
ΕΠ : εργασίες επί του προϋπολογισµού
ΝΕ : εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου
ΠΕ : προπαρασκευαστικές εργασίες

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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             ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

            (βλ. επόµενη σελίδα)
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

I. Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΑΠΑΣ/ Ferrer (A5-0227/2000)
Συνεργασία για την ανάπτυξη : συµπληρωµατικότητα των πολιτικών της Κοινότητας και των
κρατών µελών στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
(COM(1999)0218 � C5-0179/1999 � 1999/2156)

ΟΙΚΟ/ Evans (A5-0217/2000)
Κανόνες ανταγωνισµού που εφαρµόζονται στις οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

ΑΠΑΣ/ Glase (A5-0220/2000)
Λαθραία εργασία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 06.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(COM(1998)219 � C4-0566/1998 � 1998/2082
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

1. Η συναπόφαση

a) Πρώτη ανάγνωση

Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΑΠΑΣ/ Skinner (A5-0222/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί για δεύτερη φορά
την οδηγία 89/655/ΕΟΚ που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τη
χρησιµοποίηση από τους εργαζοµένους προσωρινών εξοπλισµών εργασίας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 21
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0678 � C4-0707/1998 - 1998/0327

ΠΕΡΒ/ Hulthén (A5-0226/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
όσον αφορά το έτος αναφοράς για τον καταµερισµό των ποσοστώσεων των
υδροχλωροφθορανθράκων (ΗCFC)
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 1
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(2000)0426 � C5-0363/2000 � 2000/0170



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 79

∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

β) ∆εύτερη ανάγνωση

Έγκριση χωρίς τροποποιήσεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΠΕΡΦ/ Koch (A5-0234/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
[7455/1/2000 � C5-0330/2000 � 1999/0083]

ΠΕΡΦ/ Χατζηδάκης(A5-0229/2000)
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
[7456/1/2000 � C5-0329/2000 � 1999/0087]

2. Η συνδιαλλαγή

a) Έγκριση του κοινού σχεδίου της επιτροπής συνδιαλλαγής

ΣΥΝ∆/ Wijkman (A5-0215/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα για την
προώθηση της πλήρους ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία
ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων χωρών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
C5-0283/2000 - 1999/0020
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ΣΥΝ∆/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα για την
προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών δασών και άλλων δασών
στις αναπτυσσόµενες χώρες
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
(C5-0284/2000 � 1999/0015)

3. Η διαβούλευση

a) Έγκριση µε τροποποιήσεις της νοµοθετικής πρότασης

ΝΟΜΙ/ Wallis (A5-0253/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 26
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

ΕΛΕΥ/ Pirker (A5-0219/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του συστήµατος "Eurodac" για την
αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων άσυλο και ορισµένων άλλων
αλλοδαπών
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 20.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ  ολοµέλεια της 20.09.2000
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 6
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■
(8417/2000 � C5-0256/2000 � 1999)
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ΕΛΕΥ/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου για τη σύσταση Γραµµατείας των κοινών ελεγκτικών αρχών
προστασίας των δεδοµένων που έχουν συσταθεί από τη Σύµβαση για τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση Ευρωπόλ), τη Σύµβαση σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τοµέα των τελωνείων και τη Σύµβαση
εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 µεταξύ των κυβερνήσεων των
κρατών της Οικονοµικής Ένωσης BENELUX, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 13
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
(7381/2000 � C5-0230/2000 � 2000/0804

β) Απόφαση αναβολής της ψηφοφορίας

ΓΕΩΡ/ Souchet (A5-0228/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών που
εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000
Αριθµός τροπολογιών που εγκρίθηκαν : 16
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  ■   Όχι
COM(1999)0717 � C5-0095/2000 � 1999/0284

4. Η διαδικασία συνεννόησης που προβλέπεται στη διοργανική συµφωνία του
1975

ΠΡΟΥ/ Αβέρωφ (A5-0223/2000)
Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
(9091/2000) C5-0339/2000 � 1999/0151
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ΠΡΟΥ/ Haug (A5-0224/2000)
Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε το σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : χωρίς συζήτηση
Θέση της Επιτροπής : χωρίς συζήτηση
(7439/2000)-C5-0388/2000�1999/0139
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III. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

αριθµός αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
ολοµέλειας

Εισηγητής ΕΚ:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός
κατατεθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

Πολ.  Οµ.:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας
94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων

21/09/2000 ***II 1999/0083 ΠΕMT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. �/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος όσον αφορά το έτος αναφοράς για
τον καταµερισµό των ποσοστώσεων των
υδροχλωροφθορανθράκων

21/09/2000 ***I 2000/0170 ΠΕΡΒ A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό του
καθεστώτος συναλλαγών που εφαρµόζεται για ορισµένα
εµπορεύµατα που προέρχονται από τη µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων

21/09/2000 * 1999/0284 ΓΕΩΡ A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 96/49/ΕΚ για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων

21/09/2000 ***II 1999/0087 ΠΕMT A5-
0229/2000

Χατζηδάκης 0 0 0
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III. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

αριθµός αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
ολοµέλειας

Εισηγητής ΕΚ:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός
κατατεθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

Πολ.  Οµ.:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας εν όψει της
έκδοσης απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση
Γραµµατείας των κοινών ελεγκτικών αρχών προστασίας
των δεδοµένων που έχουν συσταθεί από τη Σύµβαση για
τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας
(Σύµβαση Ευρωπόλ), τη Σύµβαση σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών στον
τοµέα των τελωνείων και τη Σύµβαση εφαρµογής της
Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 µεταξύ των
κυβερνήσεων των κρατών της Οικονοµικής Ένωσης
BENELUX, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα
(Σύµβαση Σένγκεν)

21/09/2000 * 2000/0804 ΕΛΕΥ A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0

Αποτελέσµατα της διαδικασίας συνεννόησης όσον αφορά
την κοινή κατευθυντήρια γραµµή του Συµβουλίου για τον
καθορισµό µιας απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το
σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

21/09/2000 * 1999/0139 ΠΡΟΥ A5-
0224/2000

Haug 0 0 0
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III. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

αριθµός αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
ολοµέλειας

Εισηγητής ΕΚ:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός
κατατεθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

Πολ.  Οµ.:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Αποτελέσµατα της διαδικασίας συνεννόησης όσον αφορά
την κοινή κατευθυντήρια γραµµή του Συµβουλίου, στην
προοπτική της έγκρισης κανονισµού του Συµβουλίου
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία

21/09/2000 * 1999/0151 ΠΡΟΥ A5-
0223/2000

Αβέρωφ 0 0 0

Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί  για δεύτερη φορά την οδηγία
89/655/ΕΟΚ που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας
και ασφάλειας για τη χρησιµοποίηση από τους
εργαζοµένους προσωρινών εξοπλισµών εργασίας (δεύτερη
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)

21/09/2000 ***I 1998/0327 ΑΠΑΣ A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

Κανονισµός του Συµβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του
συστήµατος "Eurodac" για την αντιπαραβολή των
δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων άσυλο και
ορισµένων άλλων αλλοδαπών

21/09/2000 * 1999/0116 ΕΛΕΥ A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα για την προώθηση της
πλήρους ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης
στη διαδικασία ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων χωρών

21/09/2000 ***III 1999/0020 ΣΥΝ∆ A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0
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III. Τροπολογίες νοµοθετικού περιεχοµένου
Τίτλος εγγράφου Ηµεροµηνία

έγκρισης σε
ολοµέλεια

∆ιαδικασία Στοιχεία Ψηφοφορίες

στάδιο
εξέτασης

αριθµός αρµόδια
επιτροπή

έγγραφο
ολοµέλειας

Εισηγητής ΕΚ:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

αρµόδια
επιτροπή:
απόλυτος
αριθµός
κατατεθ.

τροπολογιών
σε ολοµέλεια

Πολ.  Οµ.:
απόλυτος
αριθµός
εγκριθ.
τροπολο-
γιών

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

21/09/2000 * 1999/0154 ΝΟΜΙ A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα για την προώθηση της
διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών δασών
και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες

21/09/2000 ***III 1999/0015 ΣΥΝ∆ A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0

Αριθµός νοµοθετικών εκθέσεων που εγκρίθηκαν: 11 83 101 7
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Πολιτικός έλεγχος

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

♦  ανακοινώσεις, δηλώσεις

♦  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τροµοκρατία στην Ισπανία
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000

♦  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν µετά την κρίση του πετρελαίου και την αύξηση της τιµής
του
Θέση του Συµβουλίου : ουδεµία
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 20.09.2000

2. Οι ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή

ΕΛΕΥ/ (B5-0534/2000)
Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του ρατσισµού και µε την
κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην Ένωση
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000

ΠΡΣ/ΕΕΣ (B5-0536/2000)
Ρατσισµός στο ανατολικό µέρος της Γερµανίας
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
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ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ (B5-0537/2000)
Πράξεις βίας εκ µέρους δεξιών εξτρεµιστών στη Γερµανία
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000

3. Τα προβλήµατα των επικαίρων, επειγόντων και σηµαντικών θεµάτων

ΕΛΕΥ (B5-0506/2000)
Σχέδιο δράσης του Συµβουλίου «Πρόληψη και Έλεγχος του Οργανωµένου Εγκλήµατος-
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρχή της νέας Χιλιετίας»
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ΠΠ ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ουδεµία
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

ΕΛΕΥ/ B5-0766/2000)
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του ρατσισµού και µε την κατάσταση που επικρατεί
σήµερα στην Ένωση
Κείµενα που εγκρίθηκαν, συνεδρίαση ολοµελείας της 21.09.2000
Θέση του Συµβουλίου : ολοµέλεια της 21.09.2000
Θέση της Επιτροπής : ολοµέλεια της 21.09.2000
Πράξη που επιφέρει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης :   Ναι  Όχι  ■

οοΟΟοο
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Περίοδος συνόδου από 2 έως  6 Οκτωβρίου 2000

Στρασβούργο
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Charte des droits fondementaux
aviation civile: accord européen
capital-investissement

code de conduite
exportation d'armements

Textes préparatoires

alimentation animale
aliments composés
contrôles officiels

substances et produits indésirables
véhicules: dimensions et poids maximaux autorisés
mobilité dans la Communauté
SEC nationaux et régionaux
code des douanes
ports maritimes/de navigation intérieure
trafic routier

codécision

Croatie:garantie des prêts
contrôle financier ex ante

audit interne
Russie: accord de coopération
égalité de traitement
lutte contre la discrimination

consultation

homologation des équipements
homologation des projecteurs

faisceau symétrique
faisceau asymétrique

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Moyen-Orient
Afghanistan
Pérou
Express SAMINA
ARY Macédoine

Actualité et Urgences

Conseil européen de Biarritz
Yougoslavie
3ème rencontre EUR-Asie
espace européen de recherche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Charte des droits fondementaux

Questions orales

Elargisssement
progrés réalisés par les pays candidats

Estonie;Lettonie;Lituanie;Pologne;R.Tchèque;Hongrie;
Chypre;Slovenie;Slovaquie;Bulgarie;Roumanie;Malte

TV contrôle parental

Rapports requierant l'avis du PE

Contrôle politique

Session OCT I 2000 Strasbourg
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Am e nde m e nts  lé g is la tifs  a do pté s  - pro c é dure  de  c o dé c is io n

0 10 20 30 40 50 60

R E T T  A 5 -0 2 3 1 /2 0 0 0
H at z idak is

v éh ic ules: dim en sio n s e t  p o ids
m ax im a ux  aut o r isés

A GR I  A 5 -0 2 3 3 /2 0 0 0
Gra efe  zu B ar in gdo r f  
a lim e n t a t io n  an im ale :

co m m erc ia lisa t io n  des a lim en t s
c o m p o sé s

C U L T  A 5 -0 2 5 5 /2 0 0 0
E v an s

m o bilit é

A GR I  A 5 -0 2 5 7 /2 0 0 0
P aulse n

a lim e n t a t io n  an im ale : subst an ces,
p ro duit s in désirables

E N VI  A 5 -0 2 5 6 /2 0 0 0
P aulsen

a lim en t a t io n  an im a le : co n t rô les
o f f ic ie ls

R E GI  A 5 -0 2 3 2 /2 0 0 0
P ie cy k  

p o r t s m a r it im e s e t  de  n av iga t io n
in t é r ieure

Gr. Po l.: n o mb re  ab s o lu  d es  a m. ad o p té s  e n
s éa n c e
c o mmis s io n : a m. d é p o s é s  en  s é an c e

PE: n o mb re  ab s o lu  d es  a m. ad o p té s  e n  s éa n c e
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Amendements législatifs  - procédure de consultation

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en s

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séanc
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί στις διατάξεις του ισχύοντος κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση της 15ης Απριλίου
1999 (B4-0365/99, ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου 1999, σελ. 374)

I. Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα

Τίτλος Κοινοβουλευτι
κό

Όργανο

Εισηγητής
Οµιλητής

Έγγραφο
συνεδρίασης

Στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Καν.
ΕΚ

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

«Επιχειρηµατικά κεφάλαια:
εφαρµογή του σχεδίου δράσης �
Προτάσεις για περαιτέρω πρόοδο»

ΟΙΚΟ Skinner A5-0235/2000 1999/2208 ΜΝ∆ εγκριθέν ψήφισµα άρθ. 47 .../... 02-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 95

∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

Τίτλος Κοινοβουλευτι
κό

Όργανο

Εισηγητής
Οµιλητής

Έγγραφο
συνεδρίασης

Στοιχεία
του

φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Καν.
ΕΚ

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε
την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας του
ιπτάµενου προσωπικού της
πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη
από την Ένωση Ευρωπαϊκών
Αεροπορικών Εταιρειών (AEA), την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Εργαζοµένων στις Μεταφορές
(ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση
Προσωπικού Θαλάµων
∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών
(ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αεροµεταφορέων των Περιφερειών
της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή
Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις

ΑΠΑΣ Hughes A5-0265/2000 2000/0164 ΜΝ∆ εγκριθέν ψήφισµα άρθ. 47
άρθ. 62

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

03-Οκτ.-00

Χάρτης των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

ΣΥΝΤ B5-0767/2000 .../... ΠΡ. ΕΡ.-
Συµβούλιο/
Επιτροπή

εγκριθέν ψήφισµα άρθ. 42 03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00
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II. Οι νοµοθετικές διαδικασίες

1. Η συναπόφαση

Πρώτη ανάγνωση

Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

 συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στις
ζωοτροφές

ΠΕΡΒ Paulsen A5-0257/2000 τροποποιηµένη
νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ περί εµπορίας
σύνθετων ζωοτροφών

ΓΕΩΡ Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 τροποποιηµένη
νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την κινητικότητα στην Κοινότητα των
σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των νέων
εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

ΠΟΛΙ Evans A5-0255/2000 τροποποιηµένη
νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

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

ΠΕΡΒ Paulsen A5-0256/2000 τροποποιηµένη
νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00
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Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

 συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου
96/53/ΕΚ σχετικά µε τον καθορισµό, για ορισµένα οδικά
οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων
επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς
µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις
διεθνείς µεταφορές

ΠΕMT Χατζηδάκης A5-0231/2000 τροποποιηµένη
νοµοθετική
πρόταση

.../... 02-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00

∆εύτερη ανάγνωση

Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 µε τον οποίο εγκρίνεται ο κοινοτικός τελωνειακός
κώδικας

ΝΟΜΙ Vallelersundi A5-0254/2000 εγκριθείσα
κοινή θέση

.../... 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση των κοινών αρχών του ευρωπαϊκού
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της
Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) όσον αφορά τους φόρους και τις
κοινωνικές εισφορές, και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου

ΟΙΚΟ Knorr Borràs A5-0230/2000 εγκριθείσα
κοινή θέση

.../... 02-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00
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Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τρoπoπoίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ όσoν
αφoρά τoυς θαλάσσιoυς λιµένες και τoυς λιµένες εσωτερικής
ναυσιπλoΐας, καθώς και τo σχέδιo αριθ. 8 του Παραρτήµατος ΙΙΙ

ΠΕMT Piecyk A5-0232/2000 κοινή θέση
τροποποιηµένη

.../... 02-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00

2. Η σύµφωνη γνώµη

Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ που αφορά τηv πρoσχώρηση της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας στov καvovισµό αριθ. 67 της
Οικovoµικής Επιτρoπής τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τηv Ευρώπη
περί εγκρίσεως τύπoυ ειδικώv εξαρτηµάτωv τωv αυτoκιvήτωv
oχηµάτωv πoυ χρησιµoπoιoύv υγραέρια στo σύστηµά τoυς
πρόωσης

ΒΕΕΕ Bodrato A5-0261/2000 εγκριθείσα
νοµοθ. πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

03-Οκτ.-00

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισµού της Οικονοµικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη περί
εγκρίσεως τύπου των προβολέων για αυτοκίνητα οχήµατα που
εκπέµπουν ασύµµετρη δέσµη φώτων διασταύρωσης ή δέσµη
φώτων πορείας ή και τις δύο συγχρόνως, και είναι εφοδιασµένοι
µε λαµπτήρες πυρακτώσεως

ΒΕΕΕ Bodrato A5-0262/2000 εγκριθείσα
νοµοθ. πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

03-Οκτ.-00
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Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισµού της Οικονοµικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη περί
εγκρίσεως τύπου των προβολέων για αυτοκίνητα οχήµατα που
εκπέµπουν συµµετρική δέσµη φώτων διασταύρωσης ή δέσµη
φώτων πορείας ή και τις δύο συγχρόνως, και είναι εφοδιασµένοι
µε λαµπτήρες πυρακτώσεως

ΒΕΕΕ Bodrato A5-0263/2000 εγκριθείσα
νοµοθ. πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

03-Οκτ.-00

3. Η  διαβούλευση

Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρία
ση

έγκρισης
Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
Απόφασης 2000/24/ΕΚ µε σκοπό την επέκταση της
εγγύησης που παρέχει η Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να καλυφθούν δάνεια για
σχέδια στην Κροατία

ΠΡΟΫ Seppänen A5-0237/2000 εγκριθείσα νοµοθ. πρόταση .../... 06-Οκτ.-00 06-Οκτ.-
00

Κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί το
δηµοσιονοµικό κανονισµό της 21/12/1977 για το
διαχωρισµό των καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου από
τα καθήκοντα του εκ των προτέρων δηµοσιονοµικού
ελέγχου  (άρθρο 24, εδάφιο 5 του ∆ηµοσιονοµικού
Κανονισµού)

ΕΛΕΓ van Hulten A5-0260/2000 τροποποιηµένη νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-
00
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Τίτλος Συγγραφέας:
κοινοβουλευτικό

όργανο

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

∆ιαβουλεύσεις κατά τη
συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

συνεδρία
ση

έγκρισης
Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την
καταπολέµηση των διακρίσεων 2001-2006

ΕΛΕΥ Cashman A5-0259/2000 τροποποιηµένη νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-
00

Οδηγία του Συµβουλίου περί διαµόρφωσης γενικού
πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
το επάγγελµα

ΑΠΑΣ Mann Thomas A5-0264/2000 τροποποιηµένη νοµοθετική
πρόταση

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-
00

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας συνεργασίας σε θέµατα επιστήµης και
τεχνολογίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ρωσικής Οµοσπονδίας

ΒΕΕΕ Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 εγκριθείσα νοµοθ. πρόταση .../... 04-Nov-99 03-Οκτ.-
00

4.  Οι νοµοθετικές τροπολογίες

Αρίθµηση των στηλών:  I = Τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθµός φακέλου·  III = Αρµόδια Επιτροπή· IV = Έγγραφο συνεδρίασης· V = Εισηγητής· VI = ΕΚ: απόλυτος αριθµός
τροπολογιών . εγκριθ. σε συνεδρίαση·  VII = Αρµόδια Επιτροπή: απόλυτος αριθµός τροπολογιών κατατεθ. σε συνεδρίαση· VIII = Πολιτικές οµάδες: απόλυτος αριθµός εγκριθ. τροπολογιών σε
συνεδρίαση· IX = τροπολογίες ως προς τον τίτλο της πρότασης·  X = τροπολογίες που αφορούν αιτιολογικές αναφορές και αιτιολογικές σκέψεις· XI = τροπολογίες που αφορούν άρθρα ή τµήµατα·  XII
= τροπολογίες που αφορούν τα παραρτήµατα.
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση των κοινών αρχών του
ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών
λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) όσον αφορά τους
φόρους και τις κοινωνικές εισφορές, και την τροποποίηση του
Κανονισµού

1999/0200 ΟΙΚΟ A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου
96/53/ΕΚ σχετικά µε τον καθορισµό, για ορισµένα οδικά
οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων
επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς
µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων βαρών στις
διεθνείς µεταφορές

2000/0060 ΠΕMT A5-0231/2000 Χατζηδάκης 3 3 1 0 0 1 2

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τρoπoπoίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ όσoν
αφoρά τoυς θαλάσσιoυς λιµένες και τoυς λιµένες εσωτερικής
ναυσιπλoΐας, καθώς και τo σχέδιo αριθ. 8 του Παραρτήµατος
ΙΙΙ

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ περί εµπορίας
σύνθετων ζωοτροφών

2000/0015 ΓΕΩΡ A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
Απόφασης 2000/24/ΕΚ µε σκοπό την επέκταση της εγγύησης
που παρέχει η Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ώστε να καλυφθούν δάνεια για σχέδια στην
Κροατία

2000/0122 ΠΡΟΫ A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την κινητικότητα στην Κοινότητα των
σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των νέων
εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

2000/0021 ΠΟΛΙ A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στις
ζωοτροφές

1999/0259 ΓΕΩΡ A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

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

2000/0068 ΠΕΡΒ A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων
2001-2006

1999/0251 ΕΛΕΥ A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας
συνεργασίας σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας

1999/0133 ΒΕΕΕ A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

Οδηγία του Συµβουλίου περί διαµόρφωσης γενικού πλαισίου
για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και το επάγγελµα

1999/0225 ΑΠΑΣ A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0

Κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί το
δηµοσιονοµικό κανονισµό της 21/12/1977 για το διαχωρισµό
των καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου από τα καθήκοντα του
εκ των προτέρων δηµοσιονοµικού ελέγχου  (άρθρο 24, εδάφιο
5 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού)

2000/0135 ΕΛΕΓ A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 µε τον οποίο εγκρίνεται ο κοινοτικός
τελωνειακός κώδικας

1998/0134 ΝΟΜΙ A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0

5. Παραποµπές νοµοθετικών πράξεων µε οικονοµική επίπτωση

Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβουλίου που
αφορά τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την
καταπολέµηση των διακρίσεων
2001-2006

1999/0251 02-Οκτ.-00 ΕΛΕΥ συµπληρωµατικό
νοµοθετικό
όργανο

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

διοίκηση 2001+n ΣΥΜΒ: τροποποίηση µίας
συµβουλευτικής επιτροπής σε
µία  µικτή επιτροπή
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Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου για τα
ευρωπαϊκά διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας

2000/0177 02-Οκτ.-00 ΝΟΜΙ νέο νοµοθετικό
όργανο

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

διοίκηση 2000+n ΕΠΙΤΡ: Το Ευρωπαϊκό Γραφείο
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
χρηµατοδοτεί τις
δραστηριότητες του και δεν
λαµβάνει κοινοτική
επιχορήγηση· άρα τα έσοδα και
οι πληρωµές του δεν ανήκουν
στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
∆εδοµένου ότι το Γραφείο δεν
έχει καθεστώς κοινοτικής
υπηρεσίας θα πρέπει να
συσταθεί µία επιτροπή της
οποίας τα έξοδα λειτουργίας θα
επιβαρύνουν τον κοινοτικό
προϋπολογισµό
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Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Κανονισµός του Συµβουλίου για
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
1258/1999 περί χρηµατoδoτήσεως
της κoιvής γεωργικής πoλιτικής
καθώς και άλλωv διαφόρωv
καvovισµώv για τηv κoιvή
γεωργική πoλιτική

2000/0204 02-Οκτ.-00 ΓΕΩΡ τροποποιηµένη
ισχύουσα ρύθµιση

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

Γεωργία-τοµέας
εκτός ανάπτυξης
της υπαίθρου

2000+n ΕΠΙΤΡ: Μετατροπή των
αρνητικών εξόδων του ΕΓΤΠΕ
� Εγγυήσεων σε έσοδα·
δεδοµένου ότι το σηµείο 10.2
της ∆ιάσκεψης της 6ης Μαΐου
1999 ορίζει ότι τα ΧΣ δεν έχουν
σχέση µε τις γραµµές του
προϋπολογισµού και ότι
χρηµατοδοτούνται από τα
έσοδα, η µετατροπή των
αρνητικών δαπανών σε έσοδα
µπορεί να θεωρείται ως άνευ
σηµασίας για τον
προϋπολογισµό.

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

2000/0205 02-Οκτ.-00 ΕΞΩΤ οριζόντιο
νοµοθετικό
όργανο

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

προενταξιακή
βοήθεια

2000+n ΕΠΙΤΡ: Ανάγκη κοινοτικής
χρηµατοδοτικής παρέµβασης
ιδίως λόγω της αρχής της
επικουρικότητας· επιχορήγηση
κατά 10%· επιχορήγηση για
συγχρηµατοδότηση µε άλλες
πηγές του δηµοσίου ή ιδιωτ.
Τοµέα για ορισµένες δράσεις·
επιδότηση επιτοκίου
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Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ για
εvέργειες εvηµέρωσης και
πρoώθησης τωv γεωργικώv
πρoϊόvτωv στηv εσωτερική αγoρά

2000/0226 02-Οκτ.-00 ΓΕΩΡ οριζόντιο
νοµοθετικό
όργανο

εν µέρει από
τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

Γεωργία+διοίκησ
η

2000+n ΕΠΙΤΡ: Εναρµόνιση και
απλοποίηση των διαφόρων
σηµερινών συστηµάτων
προώθηση προκειµένου να
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά
τους και να βελτιωθεί η
διαφάνεια της διαχείρισης. Τα
έξοδα της τεχνικής υποστήριξης
(άρθρο 8) δεν θα υπερβαίνουν
το 1 εκατ. ΕΥΡΩ.

Απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ για τηv
έγκριση εvός πoλυετoύς κoιvoτικoύ
πρoγράµµατoς πoυ απoσκoπεί στηv
εvθάρρυvση της αvάπτυξης και τη
χρήση εvός ευρωπαϊκoύ
αριθµητικoύ περιεχoµέvoυ στα
παγκόσµια συστήµατα, καθώς και
στηv πρoώθηση της γλωσσικής
πoλυµoρφίας στηv κoιvωvία τωv
πληρoφoριώv

2000/0128 06-Οκτ.-00 ΒΕΕΕ νέο νοµοθετικό
όργανο

απαιτεί τη
συγχρηµατοδό
τηση

εσωτερικές
πολιτικές

2000+n ΕΠΙΤΡ: Το πρόγραµµα
συνεχίζει τα προγράµµατα
IMPACT, IMPACT II,
INFO2000 και MLIS

Κανονισµός τoυ Συµβoυλίoυ για
τηv επαvάληψη τoυ πρoγράµµατoς
εvθάρρυvσης και αvταλλαγώv πoυ
πρooρίζεται για λειτoυργoύς της
δικαιoσύvης στov τoµέα τoυ
αστικoύ δικαίoυ (Grotius - civil)

2000/0220 06-Οκτ.-00 ΕΛΕΥ ανανέωση
νοµικού οργάνου

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

εσωτερικές
πολιτικές-JAI

2001 ΕΠΙΤΡ: επανάληψη του
προγράµµατος Grotius, όσον
αφορά τη δικαστική συνεργασία
στον τοµέα του αστικού δικαίου
αλλά µόνο µεταβατικά, για το
έτος 2001
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Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Συµβoυλίoυ πoυ
τρoπoπoιεί τηv απόφαση
90/424/ΕΟΚ σχετικά µε oρισµέvες
δαπάvες στov κτηvιατρικό τoµέα

2000/0234 06-Οκτ.-00 ΓΕΩΡ τροποποιηµένη
ισχύουσα ρύθµιση

εν µέρει από
τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

Γεωργία+διοίκησ
η

2000+n ΕΠΙΤΡ: τροποποίηση της
απόφασης 90/424/ΕΟΚ
επισηµαίνοντας ρητώς τις
συµφωνίες που πρέπει να
προβλεφθούν για τη διαχείριση
των δαπανών στον κτηνιατρικό
τοµέα, δηλαδή εφαρµογή της
διαδικασίας της κανονιστικής
επιτροπής καθώς και διατήρηση
της εφαρµογής του συστήµατος
άµεσης διαχείρισης εκ µέρους
της Επιτροπής της
χρηµατοδοτικής συµβολής της
κοινότητας στις κτηνιατρικές
δράσεις

Κανονισµός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) τoυ Συµβoυλίoυ πoυ
τρoπoπoιεί τo καθεστώς τωv
µovίµωv υπαλλήλωv και τo
καθεστώς πoυ εφαρµόζεται στoυς
υπόλoιπoυς υπαλλήλoυς τωv
Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv όσov
αφoρά τις λεπτoµέρειες εφαρµoγής
τωv απoδoχώv και τηv πρoσωριvή
εισφoρά

2000/0231 06-Οκτ.-00 ΝΟΜΙ τροποποιηµένη
ισχύουσα ρύθµιση

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

διοίκηση 2001+n ΕΠΙΤΡ: αξιολόγηση των
νοµοθετικών επιπτώσεων της
διετούς παράτασης της ισχύος
και της µεθόδου εφαρµογής των
αποδοχών και συντάξεων και
της προσωρινής εισφοράς που
θα έπρεπε να λήξουν, κανονικά,
στις 30 Ιουνίου 2001.
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Τίτλος στοιχεία του
φακέλου

συνεδρίαση
ανακοίνω�
σης

εξέταση
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδό�
τηση

χρηµατοδοτικός
προγραµµατι�

σµός

οικονοµικό
έτος

Παρατηρήσεις

Κανονισµός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) τoυ Συµβoυλίoυ πoυ
τρoπoπoιεί τo καθεστώς τωv
µovίµωv υπαλλήλωv και τo
καθεστώς πoυ εφαρµόζεται στoυς
υπόλoιπoυς υπαλλήλoυς τωv
Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv όσov
αφoρά τις λεπτoµέρειες εφαρµoγής
τωv απoδoχώv και τηv πρoσωριvή
εισφoρά

2000/0236 06-Οκτ.-00 ΠΕMT τροποποιηµένη
ισχύουσα ρύθµιση

από τον
προϋπολογισµ
ό της ΕΕ

διοίκηση 2000+n ΕΠΙΤΡ: δεν κρίθηκε απαραίτητο
να συνταχθεί δηµοσιονοµικό
δελτίο, εφόσον η προτεινόµενη
πρόταση δεν πρόκειται να
οδηγήσει σε αύξηση δαπανών
και, αντίθετα, θα είχε θετικές
δηµοσιονοµικές συνέπειες λόγω
των θετικών αποτελεσµάτων
στην ορθολογική οργάνωση των
καθηκόντων των επιτροπών και
τη σχεδιαζόµενη µείωση του
αριθµού των συνεδριάσεών
τους.
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O Πολιτικός Έλεγχος

Τίτλος Όργ. ΕΕ
Όργ. ΕΚ

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

στοιχεία του
φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Συνεδρίαση
έγκρισης

Τρίτη Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης
(ASEM 3), στις 20-21 Οκτωβρίου 2000
στη Σεούλ

Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0768/2000 .../... ∆ήλωση µε
συζήτηση

εγκριθέν
ψήφισµα

.../... 02-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΩΤ Brok A5-0250/2000 2000/2171 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Εσθονίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των
διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχωρήσεως της Λετονίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο
των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Λιθουανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Hoff A5-0240/2000 1997/2178 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ van Orden A5-0241/2000 1997/2179 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το στάδιο
των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Mάρθ. elli A5-0242/2000 1997/2181 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00
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∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

Τίτλος Όργ. ΕΕ
Όργ. ΕΚ

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

στοιχεία του
φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Συνεδρίαση
έγκρισης

Αίτηση προσχώρησης της Μάλτας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το στάδιο των
διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 ΜΝ∆ εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβακίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το στάδιο
των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την πορεία των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Schröder Jürgen A5-0245/2000 1997/2180 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την πορεία των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Ρουµανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία
των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Ουγγαρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία
των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Queiro A5-0248/2000 1997/2175 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την πορεία των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Poos A5-0249/2000 1997/2171 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Αίτηση προσχώρησης της Λιθουανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Hoff A5-0240/2000 1997/2178 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00
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∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

Τίτλος Όργ. ΕΕ
Όργ. ΕΚ

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

στοιχεία του
φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Συνεδρίαση
έγκρισης

Αίτηση προσχώρησης της Πολωνίας στην
ΕΕ και την κατάσταση των
διαπραγµατεύσεων

ΕΞΩΤ Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

03-Οκτ.-00 03-Οκτ.-00 04-Οκτ.-00

Εφαρµογή  του Κώδικα Συµπεριφοράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
εξαγωγές όπλων κατά το 1999

ΕΞΩΤ Titley A5-0211/2000 2000/2012 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Μελέτη για τον γονικό έλεγχο των
τηλεοπτικών εκποµπών

ΠΟΛΙ Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

.../... 04-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Ευρωπαϊκό πεδίο για την έρευνα Επιτροπή �/� Ανακοίνωση �/... .../... 04-Οκτ.-00 .../...
Εκλογές στη Γιουγκοσλαβία Συµβούλιο HR-PESC �/� �/� ∆ήλωση µε

συζήτηση
�/... 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00 �/�

Κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία Κοινοβούλιο Πρόεδρος ΕΚ �/� �/� ∆ήλωση �/... 05-Οκτ.-00 .../... .../...
Ισότητα των ευκαιριών γυναικών και
ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση � 1997,
1998, 1999

ΓΥΝΑ Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 ΜΝ∆ Εγκριθέν
ψήφισµα

05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Κατάσταση στο Αφγανιστάν Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0776/2000 B5-0776/2000 Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

.../... 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Κατάσταση της κρίσης στο Περού Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0777/2000 B5-0777/2000 Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

.../... 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00
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∆ελτίο 13.11.2000
Πέρας της συντάξεως : 03.11.2000

- EL - PE 291.823

Τίτλος Όργ. ΕΕ
Όργ. ΕΚ

Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

στοιχεία του
φακέλου

διαδικασία ∆ιαβουλεύσεις
κατά τη

συνεδρίαση

Συµβούλιο
θέση στη
συνεδρίαση

Επιτροπή
θέση στη
συνεδρίαση

Συνεδρίαση
έγκρισης

Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ)

Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0782/2000 B5-0782/2000 Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

�/� 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Το ναυάγιο του Εξπρές Σαµίνα Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0783/2000 B5-0783/2000 Συζήτηση
επί

επικαίρων
θεµάτων

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

�/� 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

Κολοµβία Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Συζήτηση-
∆ικαιώµατα

του
ανθρώπου

Αποσυρθ.
Ψηφίσµατα

.../... 05-Οκτ.-00 �/�

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή Κοινοβούλιο Πολιτικές
οµάδες

B5-0798/2000 B5-0798/2000 ∆ήλωση µε
συζήτηση

Εγκριθέν κοινό
ψήφισµα

05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00 05-Οκτ.-00

ooOOoo



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int//47
New: http://www.europarl.europa.eu//47

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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