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

Ερώτηση αριθ. 01/2001 του κ. Richard CORBETT (PSE)

Θέµα: Απόφαση του Προεδρείου για τη δηµοσίευση των οικονοµικών συµφερόντων των βουλευτών του
ΕΚ στο ∆ιαδίκτυο

Σε συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου της 04.04.01, έχουν τεθεί σε εφαρµογή µέτρα για τη δηµοσίευση
της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων των βουλευτών του ΕΚ στο ∆ιαδίκτυο.

Ωστόσο, οι βουλευτές εκλήθησαν (σηµείωµα των Κοσµητόρων 18/01) να "υποβάλουν αντιρρήσεις" για τη
δηµοσίευση των συµφερόντων τους.

Εάν κάποιος βουλευτής προβάλει αντίρρηση, ποια θα είναι η διαδικασία αντιµετώπισής της; Ποιος θα κρίνει
αν οι προβαλλόµενοι λόγοι είναι επαρκείς για να επιτρέψουν εξαίρεση από τη δηµοσίευση; Έχει το
Προεδρείο διατυπώσει κριτήρια για την αξιολόγηση των αντιρρήσεων; Έχουν ήδη υπάρξει τέτοιες
περιπτώσεις;

Απάντηση

Σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο µετά τη συνεδρίασή του στις 2 και 4 Απριλίου 2001 και
που ανακοινώθηκε στα µέλη µε την ανακοίνωση αριθ. 18/01 των Κοσµητόρων, οι βουλευτές είχαν το
δικαίωµα να υποβάλουν ατοµικές αντιρρήσεις στη δηµοσίευση της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων
τους στο ∆ιαδίκτυο. Οι βουλευτές που πρόβαλαν παρόµοιες αντιρρήσεις δεν εκλήθησαν να τις
δικαιολογήσουν, διότι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες οι βουλευτές συντάσσουν τις δηλώσεις
οικονοµικών συµφερόντων τους µε δική τους ευθύνη. Κατά συνέπεια δεν τίθεται το ζήτηµα κάποιας
διαδικασίας αντιµετώπισης των αντιρρήσεων, ούτε περιπτώσεων που προέκυψαν από µια τέτοια διαδικασία.

____________________
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ.28/2001    :  Μέτρα ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Αριθ.30/2001 : Χρησιµοποίηση των πιστώσεων όσον αφορά την αποζηµίωση γραµµατείας
                               (θέση 3910) κατά το οικονοµικό έτος 2001·

Αριθ.32/2001     :  Ενισχυµένα µέτρα ασφαλείας και αλλαγές πρακτικής οι οποίες αφορούν τους επισκέπτες
    που καλούνται από βουλευτές στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

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

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

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

_____________________





∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 9

∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Οκτωβρίου 2001, έλαβε γνώση της
εκλογής της:

κ. Véronique DE KEYSER

σε αντικατάσταση του κ. Jacques SANTKIN (ΕΣΚ/BE), µε ισχύ από 25 Σεπτεµβρίου 2001.

____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Η κυρία Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Πρωτοδικείο, µε απόφαση που απαγγέλθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση
στο Λουξεµβούργο στις 2 Οκτωβρίου 2001, απέρριψε τις προσφυγές τις οποίες είχαν ασκήσει ορισµένοι
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Front National και η Lista Bonino κατά της πράξης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεµβρίου 1999, µε την οποία διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται η
Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών.

Εποµένως, οι συνέπειες της αναστολής που είχε διαταχθεί από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου στις 25
Νοεµβρίου 1999 παύουν να υφίστανται µετά την απαγγελία της απόφασης, δηλαδή από τις 2 Οκτωβρίου
2001, σύµφωνα µε το άρθρο 107, παράγραφος 3, του Κανονισµού διαδικασίας του δικαστηρίου.

Η ανωτέρω λοιπόν πράξη του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεµβρίου 1999 εφαρµόζεται πλήρως εκ νέου.

____________________

Κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Οκτωβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι

ο κ. Roberto Felice BIGLIARDO

έγινε µέλος της Οµάδας ΕΕΕ,  µε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2001.

____________________

Κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Οκτωβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της
προσχώρησης της

κα Ilka SCHRÖDER

στην Οµάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, µε ισχύ από την 28η Σεπτεµβρίου 2001.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 15.10.2001)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Η χριστιανική κοινότητα στην Ινδονησία υπό απειλή E-2545/01

Graham Watson Κίνδυνοι από πλαστικά παιχνίδια µέσα σε σοκολατένια
αβγά

E-2546/01

Olle Schmidt Οδηγία σχετικά µε την προσωρινή εργασία E-2547/01

Laura González Álvarez Επαναδιαµόρφωση των ακτών του Duero κατά τη διέλευσή
του από την  Zamora (Ισπανία)

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Κοινοτική αλληλεγγύη για την αποκατάσταση της
οροσειράς του Mijas

E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Καταγγελία κατά των διακρίσεων που υφίστανται οι
αλλοδαποί κρατούµενοι στις κοινοτικές φυλακές

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Πρώτη συµφωνία για τη δηµιουργία κοινής αλιευτικής
επιχείρησης µεταξύ Ισπανίας και Τυνησίας

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Επικοινωνία της Επιτροπής µε τους πολίτες E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Μέτρα για να πλησιάσουν οι πολίτες της Κοινότητας τα
θεσµικά ευρωπαϊκά όργανα

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Παραίτηση της ΕΕ από την επιβολή κύρωσης κατά των
Ηνωµένων Πολιτειών στην  περίπτωση του  Foreign Sales
Corporation

E-2554/01

Luciana Sbarbati Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί στην αµπελοοινική
παραγωγή

P-2555/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ευρωπαϊκή αστυνοµική δύναµη καταστολής P-2556/01

Olivier Dupuis Σύλληψη των δηµοκρατών αγωνιστών Mu Chuanheng και
Yan Peng στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας (Λ∆Κ)

P-2557/01

Gabriele Stauner Κίνδυνοι για την υγεία που προκύπτουν από ελλιπείς
ελέγχους στα λιπαρά βουτύρου

E-2558/01

María Sornosa Martínez Συµβολή της ΕΕ στο πρόβληµα των λιστών αναµονής στο
πλαίσιο των εθνικών συστηµάτων υγείας

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Ανεπαρκής παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ισπανία.
Έλεγχος της αγοράς και συνέπειες για τους καταναλωτές

E-2560/01

Michiel van Hulten ∆ιαπιστωθέντα προβλήµατα όσον αφορά την εκτέλεση των
σχεδίων του ΕΚΤ κατά τις περιόδους 1994-1996 και 1996-
1999

E-2561/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Συνέχιση του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Ελλάδα P-2562/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Εθνικό Κτηµατολόγιο P-2563/01
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Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ευρωπαϊκή αστυνοµική δύναµη καταστολής E-2564/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Η πολιτική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά και η περίπτωση της
Ελλάδας

E-2565/01

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Άθλιες υγειονοµικές συνθήκες στην Κεντρική Κρεαταγορά
Ρέντη στην Ελλάδα

E-2566/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Καθυστέρηση στην απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρισµού και στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισµού
στην Ελλάδα

E-2567/01

Richard Corbett Η χρηµατοδότηση της ΕΕ για υδρολογικά έργα στην
Ισπανία

E-2568/01

Richard Corbett Το έργο κατασκευής του φράγµατος του Αλκέβα
(Πορτογαλία)

E-2569/01

Phillip Whitehead H χρηµατοδότηση από την ΕΕ πειραµάτων σε πιθήκους
στην Ολλανδία

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή Έρευνας E-2571/01

Paulo Casaca Προστασία των προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης εκτός
κοινοτικής επικράτειας

E-2572/01

Robert Goebbels Μειοδοτικός διαγωνισµός "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Οργάνωση των στρατηγικών ανάπτυξης για την οικονοµική
ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο

E-2574/01

Bart Staes Συντονισµός του προγράµµατος  Sensus E-2575/01

Dominique Vlasto Συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση και στην
ανάπτυξη

E-2576/01

Dominique Vlasto Ποιοτικά µέτρα υπέρ του ξενοδοχειακού τοµέα E-2577/01

Mario Borghezio Μετανάστες από το Μαρόκο E-2578/01

Jules Maaten Οι επιζήµιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις, συγκεκριµένα
στον τοµέα των οδικών µεταφορών και της ενέργειας

E-2579/01

Jules Maaten Επιζήµιες για το περιβάλλον  επιδοτήσεις, µεταξύ άλλων και
ενόψει της ∆ιάσκεψης του ΡΙΟ+10, καθώς και στους τοµείς
της γεωργίας και της αλιείας

E-2580/01

Torben Lund Χλωροπροφάµ P-2581/01

Hartmut Nassauer Επιπτώσεις από την προσχώρηση της Πολωνίας και της
Τσεχίας στην ΕΕ όσον αφορά στις επιδοτήσεις γερµανικών
συλλόγων σε περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερµανίας
από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση

P-2582/01

Feleknas Uca Άσκηση βίας από πλευράς αστυνοµικών στην Τουρκία κατά
την παγκόσµια ηµέρα ειρήνης

E-2583/01

Σταύρος Ξαρχάκος Κίνδυνος απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ στην Ελλάδα E-2584/01
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Juan Ojeda Sanz Άµεσες σχέσεις µεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2585/01

Juan Naranjo Escobar Κοινοτικά µέτρα για την µεταφορά ασθενών ώστε να
ελαττωθούν οι καταστάσεις αναµονής

E-2586/01

Juan Naranjo Escobar Ευρωπαϊκή ενηµερωτική εκστρατεία σχετικά µε τον
Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου

E-2587/01

Laura González Álvarez Έργα επιχωµάτωσης του ποταµόκολπου του Βίγκο
(Γαλικία-Ισπανία)

E-2588/01

Laura González Álvarez Επίθεση στο περιβάλλον στο Φυσικό Πάρκο των Φιλυρών
(Γκραν Κανάρια-Ισπανία)

E-2589/01

Luciano Caveri Ορεινή αµπελουργία E-2590/01

Benedetto Della Vedova Σύναψη µε  ιδιωτική διαπραγµάτευση µιας σύµβασης για
την παροχή µιας υπηρεσίας "call center" µεταξύ ΙΝPDAP
και Telecom Italia S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Ευρωπαϊκοί έλεγχοι στις θεωρήσεις εισόδου και παράτυπες
άδειες παραµονής που χορήγησε η Ιταλία

P-2592/01

Mario Borghezio Ευρωπαϊκοί έλεγχοι παράνοµων προξενικών θεωρήσεων και
αδειών παραµονής που έχουν εκδοθεί από την Ιταλία

E-2593/01

Erik Meijer Προπαγάνδα από µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αντικατάσταση του καπιταλιστικού προτύπου που
αναπτύσσεται στην Ευρώπη µε το αµερικανικό πρότυπο

E-2594/01

Erik Meijer Η άσκηση πίεσης σε κράτη µέλη προκειµένου να
εναρµονίσουν τους φόρους τους µέσω µείωσης της τιµής
καυσίµων

E-2595/01

Erik Meijer Η εκ µέρους διασυνοριακού οµίλου υπερκαταστηµάτων
παραβίαση των νοµικών κανόνων, των συµφωνιών περί
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και γενικών κανόνων
ορθής συµπεριφοράς

E-2596/01

Erik Meijer Το δικαίωµα επέµβασης των ΗΠΑ σχετικά µε την
ευρωπαϊκή πόλη Brcko και την πορεία προς την επανένταξη
της πόλης αυτής στο διοικητικό της περίγυρο

E-2597/01

Erik Meijer Το υποχρεωτικό άναµµα των φώτων των αυτοκινήτων την
ηµέρα και οι συνέπειές του για την ασφάλεια ποδηλατών και
πεζών σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές

E-2598/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Λειτουργία της Ολυµπιακής Αεροπορίας: ιδιωτικοποίηση
και κρατικές ενισχύσεις

P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Επιβολή του φόρου κύκλου εργασιών κατά την παροχή
υπηρεσιών της επαγγελµατικής ιατρικής

P-2600/01

Hiltrud Breyer Κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών από µολυσµένο
µε βακτηρίδια κρέας

E-2601/01
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Reinhard Rack Γερµανικός κανονισµός περί συσκευασίας - ανεπαρκής
προστασία της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και
εισαγωγέων ποτών

E-2602/01

Paul Rübig Γερµανικός κανονισµός περί συσκευασίας - εµπόδιο στις
συναλλαγές για τους εισαγωγείς ποτών

E-2603/01

Paul Rübig Γερµανικός κανονισµός περί συσκευασίας - διακρίσεις όσον
αφορά σε συσκευασίες ποτών

E-2604/01

Caroline Lucas Μεταφορά ζώων από υποψήφιες χώρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-2605/01

María Rodríguez Ramos και Luis
Berenguer Fuster

Εµπορική εκµετάλλευση του γάλακτος στη Γαλλία E-2606/01

Ilda Figueiredo Περιπτώσεις διπλής φορολόγησης των εσόδων εξ εργασίας E-2607/01

Paulo Casaca Ενθάρρυνση, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της µη
τήρησης των διεθνών αεροπορικών συµβάσεων

E-2608/01

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2609/01

Christopher Huhne ∆ιαδικασίες στους κόλπους του Συµβουλίου P-2610/01

Torben Lund Sellafield και ραδιενέργεια E-2611/01

Bernd Lange Εσωτερικές πολιτικές για την ενέργεια E-2612/01

Lousewies van der Laan και Bob van
den Bos

Σύλληψη 52 οµοφυλόφιλων στην Αίγυπτο - συνέπειες για
την ευρω-µεσογειακή συµφωνία

E-2613/01

María Sornosa Martínez και άλλοι Εθνικό Υδρολογικό  Σχέδιο της Ισπανίας και παραβίαση
των κοινοτικής νοµοθεσίας: ανάγκη επείγουσας δράσης εκ
µέρους της Επιτροπής

E-2614/01

María Sornosa Martínez και Joan
Colom i Naval

Απάντηση της Επιτροπής στην αντίδραση των πολιτών σε
σχέση µε το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο της Ισπανίας

E-2615/01

María Sornosa Martínez Πορεία του φακέλου σχετικά µε τη µονάδα εµφιάλωσης στη
νήσο La Gomera  των Καναρίων

E-2616/01

Bartho Pronk Προβλήµατα στην Ολλανδία µε το διοικητικό σύστηµα που
αφορά το ΕΚΤ 1994-1999

E-2617/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Επικινδυνότητα φαρµάκου κατά χοληστερόλης E-2618/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 25ης και 26ης Ιουνίου 2001 του Συµβουλίου E-2619/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 25ης και 26ης Ιουνίου 2001 του Συµβουλίου E-2620/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 27ης και 28ης Ιουνίου 2001 του Συµβουλίου E-2621/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 27ης και 28ης Ιουνίου 2001 του Συµβουλίου E-2622/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 10ης Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2623/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 10ης Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2624/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 16ης και 17ης Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2625/01
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Christopher Huhne Σύνοδος της 16ης και 17ης Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2626/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 20ής Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2627/01

Christopher Huhne Σύνοδος της 20ής Ιουλίου 2001 του Συµβουλίου E-2628/01

Concepció Ferrer Η διανοµή του ισπανικού γάλακτος στην Γαλλία E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel και Jules
Maaten

Επωνυµίες τοµέων στο Ίντερνετ E-2630/01

Cecilia Malmström Το έτος των γλωσσών 2001 E-2631/01

Hans Karlsson Το δικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση E-2632/01

Gian Gobbo Εκδηλώσεις εχθρότητας κατά του δυτικού κόσµου στην
Τουρκία

P-2633/01

Hiltrud Breyer Νέο καθεστώς για την Συµβουλευτική Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

E-2634/01

Jillian Evans και Eurig Wyn Προστασία των εθνοτικών µειονοτήτων - κλείσιµο του
σοραβικού σχολείου στο Κροτσίσκι (Crostwitz)

E-2635/01

Margrietus van den Berg Ευρωπαϊκή αντιµετώπιση του δουλεµπορίου µε νεαρούς
ποδοσφαιριστές

E-2636/01

Toine Manders Το τραπεζικό µυστικό P-2637/01

Bartho Pronk Συµπληρωµατική ερώτηση σχετικά µε το σεβασµό της
νοµολογίας του ∆ικαστηρίου από την Εθνική Υπηρεσία
Συντάξεων του Βελγίου

P-2638/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ενηµέρωση για το ευρώ E-2639/01

΄Αννα Καραµάνου Η σύλληψη 8 αλλοδαπών από του ισλαµιστές Ταλιµπάν στο
Αφγανιστάν

E-2640/01

΄Αννα Καραµάνου Η σύλληψη 8 αλλοδαπών από τους ισλαµιστές Ταλιµπάν
στο Αφγανιστάν

E-2641/01

Encarnación Redondo Jiménez Ευρωπαϊκός τοµέας παραγωγής µανιταριών E-2642/01

Yasmine Boudjenah Η Σύµβαση της Γενεύης σχετικά µε το καθεστώς των
προσφύγων

E-2643/01

Luciana Sbarbati Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την αξιολόγηση των
φαρµακευτικών προϊόντων

E-2644/01

Luciana Sbarbati Ευρώ και καταναλωτές E-2645/01

Jan Mulder Περιορισµοί στο εµπόριο χοιρινού λίπους E-2646/01

Charles Tannock Η ανώµαλη κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών οι
οποίοι έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν στις εκλογές που
διεξάγονται στο Ηνωµένο Βασίλειο

E-2647/01

Charles Tannock Η νοµιµότητα των οδηγιών της Επιτροπής περί εισαγωγής
διακρίσεων

E-2648/01
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Frank Vanhecke Προβλήµατα στο Ζιµπάµπουε E-2649/01

Frank Vanhecke Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας στην Ευρώπη E-2650/01

Frank Vanhecke Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης E-2651/01

Frank Vanhecke Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης E-2652/01

Frank Vanhecke Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας E-2653/01

Mario Mauro Πλεονάσµατα ρυζιού P-2654/01

Σταύρος Ξαρχάκος Επανεξέταση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ E-2655/01

Σταύρος Ξαρχάκος Επανεξέταση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ E-2656/01

Graham Watson Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας E-2657/01

Graham Watson Ιστός κεραίας ραδιοφώνου TETRA E-2658/01

Graham Watson Παιδιά στην Αφρική που έµειναν ορφανά εξ αιτίας του
AIDS

E-2659/01

Charles Tannock Πρόστιµα που επιβάλλονται στα κράτη µέλη και
προορισµός των ούτως συλλεγοµένων χρηµάτων

E-2660/01

Charles Tannock Η αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής πολιτικής µη
εµβολιασµού ως λύση στο πρόβληµα του αφθώδους
πυρετού

E-2661/01

Mario Borghezio Απειλή τροµοκρατικών ενεργειών στα Ευρωπαϊκά Θεσµικά
Όργανα

E-2662/01

Armando Cossutta ∆ηµόσιοι µειοδοτικοί διαγωνισµοί στην Ιταλία και µαφία E-2663/01

Sérgio Marques Προγράµµατα του στόχου αριθ. 1 E-2664/01

Brice Hortefeux Ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών P-2665/01

Maurizio Turco Συνεργασία PNUCID/Ευρωπαϊκής Επιτροπής P-2666/01

Ακυρωθείσα ερώτηση P-2667/01

Michl Ebner Η προστασία των µειονοτήτων στην Ουγγαρία E-2668/01

Michl Ebner Το σχέδιο Széchenyi στην Ουγγαρία E-2669/01

Iωάννης Αβέρωφ Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των
αµπελώνων στην Ελλάδα

E-2670/01

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επέκταση του
αεροδροµίου της Βαρκελώνης

E-2671/01

Mario Borghezio Ισλαµική τροµοκρατία στην Ευρώπη E-2672/01

΄Αννα Καραµάνου Μέτρα προστασίας των µουσουλµάνων της ΕΕ από
εκδηλώσεις ρατσιστικής βίας

P-2673/01

Raffaele Costa Απάτες ΕΕ P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Υδρολογική Συµφωνία Πορτογαλίας-Ισπανίας P-2675/01
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Raffaele Costa Ευρεσιτεχνίες για γενετικά τεστ E-2676/01

Raffaele Costa Αποδοχές υπαλλήλων ΕΤΕ E-2677/01

Raffaele Costa Περιφερειακές επιδοτήσεις στην Ιταλία E-2678/01

Christoph Konrad Προστασία του άµαχου πληθυσµού στην ΕΕ P-2679/01

Hans-Gert Poettering Εφαρµογή της οδηγίας περί οικοτόπων P-2680/01

Gerard Collins Πρόωρη περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
κινδύνων που προέρχονται από τον ψευδάργυρο

P-2681/01

Maurizio Turco ∆ήλωση του ∆ιευθυντή του PNUCID (Πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών)

E-2682/01

Stefano Zappalà Πρόγραµµα  Life - Περιβάλλον 2000 - ∆ήµος της  Sabaudia
(Ιταλία)

E-2683/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Γεωργίας E-2684/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ ∆ιεύρυνσης E-2685/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Περιβάλλοντος E-2686/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Εµπορίου E-2687/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις  του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοηθείας -
ΕCΗΟ

E-2688/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών E-2689/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από το Γραφείο Συνεργασίας  ΕURΟΡΕ-
ΑΙD

E-2690/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων

E-2691/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ για τις Επιχειρήσεις E-2692/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ για την Απασχόληση και τις
Κοινωνικές Υποθέσεις

E-2693/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Αλιείας E-2694/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Περιφερειακών Πολιτικών E-2695/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Εξωτερικών Σχέσεων E-2696/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ ΄Ερευνας E-2697/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆  για την Υγεία και την
Προστασία των Καταναλωτών

E-2698/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Κοινωνίας της Πληροφορίας E-2699/01

Mario Mauro Χρηµατοδοτήσεις από την Γ∆ Ανάπτυξης E-2700/01

Mario Mauro Πολιτική βιώσιµου τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2701/01

Mario Mauro Πολιτική βιώσιµου τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2702/01



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 19

∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Mario Mauro Σύνοδος των G8 στη Γένοβα E-2703/01

Mario Mauro Σύνοδος των G8 στη Γένοβα E-2704/01

Ozan Ceyhun Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολίτες της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας που παρουσιάζονται συχνά κατά
τη διακοµιστική µεταφορά µέσω της ∆ηµοκρατίας της
Βουλγαρίας µε την τοπική αστυνοµία

P-2705/01

Harlem Désir Αδιέξοδο των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη συµφωνία
εµπορίου  και συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Νότιας Αφρικής

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Οστεοπόρωση E-2707/01

Hiltrud Breyer ∆ιάθεση ινσουλίνης ζωικής προελεύσεως στην αγορά E-2708/01

Hiltrud Breyer Ορισµός των εννοιών "χορτοφαγία"/"χορτοφαγικός" E-2709/01

Rolf Linkohr Ανάγκες σε καθαρές εισαγωγές δηµητριακών E-2710/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Τρόπος λειτουργίας της Οµάδας Παραγωγών Αγροτικού
Συνεταιρισµού Γαστούνης

E-2711/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Καταστροφή οικοτόπου από το δίκτυο Natura στην
Ελαφόνησο της Κρήτης

E-2712/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη αναγνώριση των διπλωµάτων της Σχολής Εκπαιδεύσεως
Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
(ΣΕΛΕΤΕ) ως πανεπιστηµιακών στην Ελλάδα

E-2713/01

Martin Callanan Έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Σχέσεις ΕΕ-Βασιλείου του Μαρόκου E-2715/01

Brice Hortefeux Άνοιγµα των δηµοσίων µέσων µεταφοράς στον
ανταγωνισµό

E-2716/01

Cristiana Muscardini Νέα αµόλυβδη βενζίνη και προστασία των καταναλωτών
στην Ιταλία

E-2717/01

Cristiana Muscardini Οι "αιτιολογηµένες γνώµες" και οι πραγµατικότητες της
Σαρδηνίας

E-2718/01

Marco Formentini Υποψία παραβίασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ P-2719/01

Niels Busk Φόρος επί της παραγωγής στη Γαλλία P-2720/01

Jean Saint-Josse Natura 2000 - Οδηγία Βιοτόπων - Πανίδας - Χλωρίδας -
Γαλλία - Ακύρωση µε δικαστική απόφαση της διαβίβασης
γαλλικών βιοτόπων - Συνέπειες ως προς τη δέσµευση πόρων
LIFΕ

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - Οδηγία Βιοτόπων - Πανίδας - Χλωρίδας -
Γαλλία - Ακύρωση µε δικαστική απόφαση της διαβίβασης
γαλλικών βιοτόπων - Συνέπειες για τα βιογεωγραφικά
σεµινάρια

P-2722/01
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Jean-Louis Bernié Natura 2000 - Οδηγία Βιοτόπων - Πανίδας - Χλωρίδας -
Γαλλία - Ακύρωση της διαβίβασης γαλλικών βιοτόπων -
∆ιαβούλευση και λήψη υπόψη της γνώµης των τοπικών
πληθυσµών

P-2723/01

Niels Busk Χρησιµοποίηση ιχθυάλευρου, σάρκας ιχθύων και
ενσιρωµένων τροφών µε βάση το ψάρι

E-2724/01

Niels Busk Επισιτιστική βοήθεια στη Ρωσία E-2725/01

Hartmut Nassauer Έκθεση της εθνικής επιτροπής για την τροµοκρατία προς το
Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που
υποβλήθηκε στις 05.06.2000

E-2726/01

Bernd Lange ∆ιάθεση αποβλήτων στην ελληνική περιοχή της Χαλκιδικής E-2727/01

Luigi Vinci Σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge και
Dorette Corbey

Εξαγωγή σπέρµατος προς τρίτες χώρες E-2729/01

Patricia McKenna Νέα στοιχεία για το εργοστάσιο επαναεριοποίησης του
Mugados

E-2730/01

Patricia McKenna Επέκταση του λιµένα του Ferrol (εξωτερικός λιµένας) E-2731/01

Monica Frassoni Αυτοκινητόδροµος SS 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Κατάσχεση αλιευτικού  σκάφους στα Στενά της Σικελίας E-2733/01

Erik Meijer Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τη θέση
σε εφαρµογή της υποχρεωτικής κατάργησης της "νεκρής
γωνίας" των εξωτερικών καθρεφτών των φορτηγών

E-2734/01

Erik Meijer Η έµφραξη των εξόδων κινδύνου στους ουρανοξύστες και
ανεπαρκής πληροφόρηση των παρευρισκοµένων

E-2735/01

Erik Meijer Η ανάθεση της ασφάλειας των αερολιµένων στις κρατικές
αρχές σε αντικατάσταση  των ιδιωτικών επιχειρήσεων

E-2736/01

Erik Meijer ∆ιατάξεις που αποσκοπούν στο να καταστούν τα υψηλά
κτίρια πιο ανθεκτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης ή
σύγκρουσης µε αεροπλάνο

E-2737/01

Erik Meijer Επικίνδυνοι ουρανοξύστες: κανόνες κατασκευής του
φέροντος  σκελετού και κανόνες κατεδάφισης

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva ∆ικαιώµατα των πεζών E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Ηλεκτροµαγνητικά πεδία E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Προσεχής γύρος συνοµιλιών του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου

E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Εσωτερίκευση ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους
της πυρηνικής ενέργειας

E-2742/01

Anneli Hulthén Αναπτυξιακό πρόγραµµα "Στόχος 3" E-2743/01
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Jonas Sjöstedt Ο Σαντάµ Χουσεΐν ενώπιον του δικαστηρίου για εγκλήµατα
πολέµου

E-2744/01

Jonas Sjöstedt Τη Συµφωνία Αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Νότιας Αφρικής.

E-2745/01

Jonas Sjöstedt Τη Συµφωνία Αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Νότιας Αφρικής.

E-2746/01

Jonas Sjöstedt Το "κενό" στον έλεγχο Σέγκεν E-2747/01

Jonas Sjöstedt Το "κενό" στον έλεγχο Σένγκεν E-2748/01

Jonas Sjöstedt Αντιβιοτικά στις ζωικές τροφές E-2749/01

Jonas Sjöstedt Κατεσχεµένα αυτοκίνητα στα Σουηδο-Φινλανδικά σύνορα E-2750/01

Jonas Sjöstedt Τρόφιµα που έχουν υποστεί ακτινοβολία E-2751/01

Jonas Sjöstedt To κόστος για τον έλεγχο καυσαερίων σε εισαγόµενα
αυτοκίνητα

E-2752/01

Jonas Sjöstedt Ένδειξη ηµεροµηνίας λήξης στα αβγά E-2753/01

Jonas Sjöstedt Μείωση του προστίµου που επιβλήθηκε στη Φλέχαρτ
(Flechard)

E-2754/01

Jonas Sjöstedt Ελεύθερο εµπόριο µε τις 48 φτωχότερες χώρες του κόσµου. E-2755/01

Jonas Sjöstedt Μεταλλαγµένα τρόφιµα σε σουηδικά καταστήµατα E-2756/01

Jonas Sjöstedt Καταχώριση του GHB στον κατάλογο ναρκωτικών ουσιών E-2757/01

Jonas Sjöstedt Κατάργηση των τελών εισαγωγής σε ενδύµατα. E-2758/01

Jonas Sjöstedt Αυτοκινητόδροµοι µιας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας για τα
βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς καυσίµων.

E-2759/01

Jonas Sjöstedt Οι προϋποθέσεις που ισχύουν  για τα  απόβλητα των ∆ήµων
και τη χαρτογράφηση των περιοχών µε βάση την
ηχορύπανση

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Το "κριθάρι" και την ονοµασία του E-2761/01

Jonas Sjöstedt Κρατικές επιχορηγήσεις και ανταγωνισµός E-2762/01

Jonas Sjöstedt ΦΠΑ στα ταξίδια ανταλλαγής E-2763/01

Jonas Sjöstedt Το υπερβολικά µεγάλο κόστος για την κατοχύρωση
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για τις µικρές επιχειρήσεις.

E-2764/01

Jonas Sjöstedt Μελλοντικές ανατιµήσεις τροφίµων στην Εσθονία E-2765/01

Jonas Sjöstedt Η Σουηδία προειδοποιήθηκε για καθυστερήσεις καταλόγων E-2766/01

Jonas Sjöstedt Στάση της Κοινότητας έναντι υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, που αφορούν θέµατα ασφάλισης σε
περίπτωση ασθενείας .

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Αποθήκευση  πυρηνικών  αποβλήτων E-2768/01
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Jonas Sjöstedt Κρατική επιδότηση  για τη διανοµή γάλακτος στα σχολεία. E-2769/01

Jonas Sjöstedt Υποχρεωτικοί φόροι για τα µηχανήµατα φαξ
(τηλεοµοιοτυπίας) ασιατικής προέλευσης

E-2770/01

Jonas Sjöstedt Εκτροφή στρουθοκαµήλων E-2771/01

Jonas Sjöstedt Κατάσταση της αγοράς αφορολογήτων ειδών και
∆ιπλωµάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

E-2772/01

Jonas Sjöstedt Οικοδόµηση "Συνοριακών  Σταθµών " στην Ανατολική
Πλευρά της Πολωνίας.

E-2773/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ευτροφισµός και επίκνδυνες τοξίνες σε εννέα µεγάλες
λίµνες της Ελλάδας

E-2774/01

Chris Davies Χρηµατοδότηση δοκιµών χωρίς χρησιµοποίηση ζώων E-2775/01

Chris Davies Εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (Ελλάδα) E-2776/01

Samuli Pohjamo Συµµόρφωση µε την αρχή της προσθετικότητας στην
πολιτική των διαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ στη Φινλανδία

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz και Pierre
Jonckheer

Η κυριότητα του λογοτύπου του ευρώ E-2778/01

Adeline Hazan Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την επανένωση των
οικογενειών

E-2779/01

Armando Cossutta Προκήρυξη διαγωνισµού για το δίκτυο διευρωπαϊκών
τηλεπικοινωνιών

E-2780/01

Cristiana Muscardini Νέα µέτρα ασφάλειας στα αεροδρόµια E-2781/01

Paulo Casaca Bλάβες στην υγεία από οίνους παραγόµενους από ποικιλίες
υβρίδια

E-2782/01

Glyn Ford Σήµα πιστότητας ΕΚ P-2783/01

Herbert Bösch Ενδεχόµενη παραπλάνηση της Επιτροπής στην υπόθεση
MED

P-2784/01

Adriana Poli Bortone Αντιµετώπιση της τροµοκρατίας µε την ονοµασία τόπων ως
"δίδυµων πύργων"

P-2785/01

Mathieu Grosch Ταξινόµηση αυτοκινήτων στο Βέλγιο : Βασιλική απόφαση
της 20.07.01

P-2786/01

Pietro-Paolo Mennea Ρύπανση της περιοχής γύρω από το Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Θάνατος αποδηµητικών πτηνών στη γέφυρα της Öresund E-2788/01

Hiltrud Breyer Ελλιπής µεταφορά της οδηγίας σχετικά µε την
πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος (90/313/ΕΟΚ)

E-2789/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προβλήµατα Αεροµεταφορών και Ολυµπιακή Αεροπορία E-2790/01

Σταύρος Ξαρχάκος Σύµβαση του ΕURONEWS µε την Επιτροπή E-2791/01

Baroness Nicholson of Winterbourne Επιπτώσεις στην υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας E-2792/01
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Manuel Medina Ortega Επιδοτήσεις των θαλασσίων µεταφορών στα Κανάρια E-2793/01

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικές επιθέσεις στην υγρή ζώνη του Zuloko-
Ibarreta (Baracaldo, Ισπανία)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Χρησιµοποίηση της µεθόδου αλιείας τόννου µε δίχτυα
επιφανείας για την αλιεία µεταναστευτικών ειδών

E-2795/01

Carmen Fraga Estevez Αναπροσαρµογή του στόλου αλιείας µε παρασυρόµενα
δίχτυα (spadare) στην αλιεία µεταναστευτικών ειδών  στη
Μεσόγειο

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Χρησιµοποίηση της ανεµότρατας (ferratara) E-2797/01

Theresa Zabell Εναέρια ασφάλεια E-2798/01

María Sornosa Martínez Οικολογικό  έγκληµα στην οροσειρά  του Fontcalent
(Αλικάντε, Ισπανία)

E-2799/01

María Sornosa Martínez Κατασκευή οικισµού στην Tabarca, τοποθεσία κοινοτικού
ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) και ζώνης ειδικής προστασίας
προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ) στο Αλικάντε (Ισπανία)

E-2800/01

Gian Gobbo Προστασία των τυπικών παραγωγών τροφίµων και
στρατηγική προστασίας  της ευρωπαϊκής γεωργίας

E-2801/01

Erik Meijer Ασυµβατότητα µεταξύ της θεµιτής εξυγίανσης του
πλεονασµατικού δυναµικού στον τοµέα των αεροπορικών
συγκοινωνιών και των µέτρων στήριξης των αεροπορικών
εταιρειών

E-2802/01

Erik Meijer Υποβάθµιση του περιβάλλοντος και  των κοινοτικών
παροχών συνεπεία της απόφασης των κρατών µελών να
αναλάβουν προσωρινά την  κάλυψη  των ασφαλιστέων
κινδύνων των αεροπορικών εταιρειών

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti ∆ιακρίσεις όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες στον διαγωνισµό
COM/C01

P-2804/01

Francesco Turchi Σχέδια  χρηµατοδοτούµενα στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Cultura 2000

P-2805/01

Gabriele Stauner Κατηγορία κατά της τοπικής κυβέρνησης στο Schwerin για
προνοµιακή οικονοµική πολιτική

E-2806/01

Gabriele Stauner Πιθανές παρατυπίες στο πλαίσιο του προγράµµατος
ενίσχυσης EQUAL

E-2807/01

Erik Meijer ∆ιαρθρωτική υπέρβαση των προθεσµιών κατά 46,05%, όσον
αφορά την απάντηση στις γραπτές ερωτήσεις χωρίς
προτεραιότητα

E-2808/01

Jean Lambert Κατασκευή επιχείρησης εµφιάλωσης στην Taguluche, La
Gomera (Κανάρια)

E-2809/01

Σταύρος Ξαρχάκος Πολιτική της Ε.Ε. σε θέµατα πολιτισµού E-2810/01

Bill Miller Ποσοστά  ηχογραφηµένων εκτελέσεων των καλλιτεχνών E-2811/01
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Glenys Kinnock Αναισθητικά Όπλα E-2812/01

Sebastiano Musumeci Ναυάγιο στα Στενά της Σικελίας: παράδοση των σορών E-2813/01

Rijk van Dam Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού στην εσωτερική
ναυσιπλοΐα

E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Αφγανιστάν P-2815/01

Alexander de Roo Συµφωνία πολιτικού επιπέδου µεταξύ Ολλανδίας-Βελγίου
για την διαδροµή της σιδηροδροµικής γραµµής (IJzeren
Rijn)

P-2816/01

Herbert Bösch Καταπολέµηση των διακρίσεων - κριτήρια για την ενίσχυση
σχεδίων

E-2817/01

Jean Lambert Σπουδαστικά δάνεια για Βρετανούς φοιτητές που κατοικούν
στο εξωτερικό

E-2818/01

Astrid Thors Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας E-2819/01

Claude Moraes Συνέπειες της χρησιµοποίησης του "Agent Orange" στο
Βιετνάµ

P-2820/01

Σταύρος Ξαρχάκος Ορισµός των εννοιών "ενήλικος" και "ανήλικος" στην ΕΕ E-2821/01

Glenys Kinnock Ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών στις χώρες
ΑΚΕ

E-2822/01

Jaime Valdivielso de Cué ∆ιαγονιδιακοί σολωµοί E-2823/01

María Sornosa Martínez Παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας κατά την κατασκευή
του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE κατά τη διέλευσή του
από την περιοχή Osera του ποταµού Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Εκτροπή κονδυλίων του ΕΚΤ για περιβαλλοντική
κατάρτιση προς το Ίδρυµα Βιοποικιλότητας στην Ισπανία

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Εξάλειψη της χολέρας E-2826/01

Fernando Fernández Martín Προστασία των δικαιωµάτων της γυναίκας E-2827/01

Fernando Fernández Martín Ανάπτυξη των εθνικών εµπορικών επιµελητηρίων και της
γενικής γραµµατείας των εµπορικών επιµελητηρίων των
χωρών ΑΚΕ

E-2828/01

Béatrice Patrie Πρόσβαση στα νέα φάρµακα E-2829/01

Bernd Lange ∆ιατάξεις εφαρµογής για τη µεταφορά της οδηγίας
98/69/ΕΚ

E-2830/01

Armando Cossutta Ρατσιστικές δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης P-2831/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Απλήρωτοι καθηγητές στα δηµόσια ΙΕΚ και β' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης

E-2832/01

Terence Wynn Γαλλικές φορολογικές διατάξεις για ασφάλειες ζωής του
εξωτερικού

E-2833/01

Gian Gobbo ∆ιατήρηση του ταχυδροµείου στο Cadore E-2834/01
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Lousewies van der Laan Η προσχώρηση της Πολωνίας E-2835/01

Dirk Sterckx Μεταφορά της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ σχετικά µε τα
προσωρινά και κινητά εργοτάξια

P-2836/01

Bart Staes Στρέβλωση του ανταγωνισµού και κρατικές ενισχύσεις για
τις πληγείσες αεροπορικές εταιρείες

P-2837/01

Giuseppe Nisticò και άλλοι Μέτρα για την καταπολέµηση ενδεχόµενων τροµοκρατικών
επιθέσεων µε βιολογικά όπλα στην Ευρώπη

E-2838/01

______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0333/01)  2 και 3 Οκτωβρίου 2001

27 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bernd POSSELT Σερβική ∆ηµοκρατία H-0689/01

Josu ORTUONDO LARREA Ευρωπαϊκές περιφέρειες, Επικουρικότητα και Μεταρρύθµιση
των Συνθηκών

H-0690/01

Bart STAES Γλώσσες εργασίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας

H-0691/01

Camilo NOGUEIRA ROMÁN Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Παράνοµη µετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω
Μαρόκου

H-0699/01

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Παράνοµες ελληνοποιήσεις  και πλήθος παραβάσεων του
κοινοτικού δικαίου, ύστερα από πόρισµα ένορκης διοικητικής
εξέτασης

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN Η πιο φεντεραλιστική χώρα της ΕΕ H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Συµφωνία συνεργασίας µε το Ιράν και νοµοθετικές
µεταρρυθµίσεις για τις γυναίκες

H-0717/01

Niall ANDREWS Επιστροφή στο Ζαΐρ των καταθέσεων που είχε ο Μοµπούτου
στο εξωτερικό

H-0719/01

Mιχαήλ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και νοµιµότητα των
ενεργειών της ιταλικής κυβέρνησης

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Καταχώρηση στο µητρώο του SIS H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Προτεραιότητες της έκτακτης συνεδρίασης της γενικής
συνέλευσης του ΟΕΗ µε θέµα "το παιδί"

H-0721/01

Dana SCALLON Η θέση της ΕΕ όσον αφορά  την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ
για τα Παιδιά

H-0722/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Νέες καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
σε βάρος της Τουρκίας για τη Leyla Zanna και 3  άλλους
βουλευτές

H-0727/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Manuel MEDINA ORTEGA Παράνοµη µετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω
Μαρόκου

H-0700/01
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Olivier DUPUIS Ελευθέρωση του κ. Arbin Kurti και άλλων Κοσσοβάρων που
παραµένουν πάντοτε όµηροι των αρχών του Βελιγραδίου

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS ∆ίκες στο Καµπούλ H-0737/01

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

Luis BERENGUER FUSTER ∆ικαστήρια του κοινοτικού σήµατος H-0707/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Προειδοποιητική επιστολή για την εφαρµογή Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ
στην Ελλάδα

H-0728/01

Kωνσταντίνος ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Εφαρµογή της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ στην Ελλάδα H-0750/01

Ari VATANEN Παράνοµη φορολόγηση αυτοκινήτων στη Φινλανδία H-0738/01

κ. VERHEUGEN

Nelly MAES Ο νόµος σχετικά µε τη χρήση γλωσσών µειονοτήτων στη Σλοβακία H-0695/01

Gary TITLEY Πυρηνικός σταθµός Ignalina, Λιθουανία H-0714/01

Brian CROWLEY Πιθανολογούµενες δηλώσεις H-0743/01

κα de PALACIO

Reinhold MESSNER Σύµβαση των Άλπεων - οικολογικά ευαίσθητη περιοχή των Άλπεων
στο σύνολό της

H-0710/01

Giuseppe DI LELLO FINUOLI Σήραγγα του Λευκού Όρους κει επιχειρησιακές εγγυήσεις H-0746/01

Luisa MORGANTINI Σήραγγα του Λευκού Όρους και "ferroutage" (επιβίβαση των
οχηµάτων σε σιδηρόδροµο)

H-0747/01

______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 26 14 9 7 2 0 1  κα  NEYTS-UYTEBROECK

Επιτροπή 56 13 37 2 5 0 1 κ. VITORINO
κ. BOLKESTEIN
κ. VERHEUGEN
κα De PALACIO

Σύνολο 82 27 46 9 7 0 2
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN,
Lousewies  van der LAAN και
Helle THORNING-SCHMIDT

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

02.07.2001 02.10.2001 50

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Ευρωπαϊκό Αυτοκινητόδροµο της Γερµανίας 12.07.2001 12.10.2001 1

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA,
Gianni VATTIMO,
Sylvia-Yvonne KAUFMANN
και  Marianne ERIKSSON

Καταστολή από την ιταλική κυβέρνηση των
διαδηλώσεων στη Γένοβα κατά της Οµάδος των 8

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Κατάσταση στις  04.10.2001
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ
Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (΄Αρθρο 62/4 του Κανονισµού)

Επιτροπή Συντάκτης Θέµα Προθεσµία
κατάθεσης
τροπολογιών

Συνεδρία-ση
για τη λήψη
απόφασης

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Θέση σε εφαρµογή της οδηγίας για
τα αστικά λύµατα

28.11.2001 18-19.12.2001
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SWOBODA
(PSE)

ΠΓ∆ Μακεδονίας: συµπληρωµατική
µακροοικονοµική συνδροµή (τροποποίηση
απόφασης 1999/733/ΕΚ)

AFET (Γ) 08.10.01 C5-0486/01

Οµάδα
PPE-DE

Βιοποικιλότητα, σχέδια δράσης: φυσικοί
πόροι, γεωργία, αλιεία και ανάπτυξη

AGRI (Γ) 11.10.01 C5-0467/01

Οµάδα
PPE-DE

Λιπάσµατα AGRI (Γ) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την
Ανασυγκρότηση: επέκταση στην ΠΓ∆ της
Μακεδονίας (τροποποίηση κανονισµού
2666/2000/ΕΚ)

BUDG (Γ) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης : µειωµένος
συντελεστής για το ρούµι και άλλα ηδύποτα
που παράγονται στα υπερπόντια γαλλικά δι

ECON (Γ) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Απασχόληση: χρηµατοδοτική συνδροµή
υπέρ των καινοτόµων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

ECON (Γ) 09.10.01 C5-0459/01

Von WOGAU
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: άνοιγµα στους
πολίτες, αυξηµένη συµµετοχή. Λευκή
Βίβλος

ECON (Γ) 09.10.01 C5-0454/01

Οµάδα
ELDR

Εναέριες µεταφορές: καθορισµός ωραρίων
στα αεροδρόµια της Κοινότητας (τροπ. καν.
95/93/ΕΟΚ)

ECON (Γ) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: είσοδος και
διαµονή µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση
και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών
δραστηρι

EMPL (Γ) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

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

EMPL (Γ) 04.10.01 C5-0087/01

Οµάδα
PSE

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:
προστασία από την έκθεση στον αµίαντο
(τροπ. οδ. 83/477/ΕΟΚ)

EMPL (O) 09.10.01 C5-0347/01
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JACKSON
(PPE-DE)

∆ιαµεθοριακά υδατορεύµατα και διεθνείς
λίµνες: σύµβαση του 1992, πρωτόκολλο
σχετικά µε τα ύδατα και την υγεία

ENVI (O) 08.10.01

Οµάδα
PPE-DE

Αναγραφή των συστατικών των τροφίµων
(τροπ. Οδηγίας 2000/13/ΕΚ)

ENVI (O) 08.10.01 C5-0404/01

Οµάδα
PPE-DE

Γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις:
εφαρµογή για την περίοδο από 1.1.2002 έως
31.12.2004

ITRE (Γ) 10.10.01 C5-0374/01

Οµάδα
PPE-DE

Επιστήµη και τεχνολογία: παραγωγή και
ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών

ITRE (O) 10.10.01 C5-0392/01

Οµάδα
PPE-DE

Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας ΕΚ 2002-
2006: διάδοση των αποτελεσµάτων,
συµµετοχή επιχειρήσεων και κέντρων
ερευνών

ITRE (O) 10.10.01 C5-0412/01

Οµάδα
PSE

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων.
IDA : προσανατολισµοί

ITRE (O) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων.
IDA : προσανατολισµοί

LIBE (Γ) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία σε υποθέσεις του
αστικού δικαίου: γονική µέριµνα,
αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων

LIBE (O) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία: χρηµατικές ποινές,
αµοιβαία αναγνώριση. Πρωτοβουλία του
Ηνωµένου Βασιλείου

LIBE (O) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Πρωτοβουλία του Βελγίου σχετικά µε την
ασφάλεια στους ποδοσφαιρικούς αγώνες

LIBE (O) 10.10.01

TERRÓN i CUSÍ
(PSE)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: είσοδος και
διαµονή µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση
και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών
δραστηρι

LIBE (O) 10.10.01 C5-0447/01

WATSON
(ELDR)

Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ κρατών
µελών (απόφαση-πλαίσιο)

LIBE (O) 10.10.01 C5-0453/01

WATSON
(ELDR)

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(απόφαση-πλαίσιο)

LIBE (O) 10.10.01 C5-0452/01
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POIGNANT
(PSE)

Γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις:
εφαρµογή για την περίοδο από 1.1.2002 έως
31.12.2004

PECH (Γ) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Μαρόκου: µετατροπή
των σκαφών και µετειδίκευση των αλιέων
µετά τη λήξη της το Νοέµβριο του 1999

PECH (O) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Αλιεία: επιπλέον κόστος που συνεπάγεται ο
εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων, της
Γουιάν

PECH (O) 09.10.01 C5-0446/01

Οµάδα
PPE-DE

GALILEO, πρόγραµµα πλοήγησης µε
δορυφόρο: στάδιο ανάπτυξης, σύσταση
επιχείρησης

RETT (Γ) 11.10.01 C5-0329/01

____________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Eγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: ΄Εκθεση για την
πορεία προόδου των διεργασιών συγκριτικής αξιολόγησης των
εθνικών πολιτικών έρευνας

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον αντίκτυπο της
διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν µε υποψήφιες χώρες -
Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
τελ.

____________________
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

148/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το Ανατολικό Τιµόρ
Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ιστορική αυτή στιγµή για το λαό του Ανατολικού Τιµόρ, ο οποίος
πρόσφατα έλαβε µέρος στις πρώτες δηµοκρατικές εκλογές της ιστορίας του. Αυτό το κρίσιµο βήµα
εγκαινιάζει τη δηµιουργία πολιτικών θεσµών ενός δηµοκρατικού κράτους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε µε ικανοποίηση τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της Αποστολής
Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία διαπίστωσε ότι η διαδικασία των εκλογών για τη Συντακτική
Συνέλευση του Ανατολικού Τιµόρ, την Πέµπτη 30 Αυγούστου 2001, εξελίχθηκε ήρεµα και οµαλά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει το λαό του Ανατολικού Τιµόρ και την ηγεσία του για τη στράτευσή τους σε
µια µακρά διαδικασία προς την ανεξαρτησία, η οποία σήµερα ευοδώθηκε. Χαιρετίζει επίσης τα Ηνωµένα
Έθνη, των οποίων η µεταβατική διοίκηση του εδάφους επιτρέπει την επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας
αυτής.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή της προς τη
σταθεροποίηση της πορείας προς την ανεξαρτησία και ενθαρρύνει τους πολιτικούς εκπροσώπους του
Ανατολικού Τιµόρ να ακολουθήσουν τη βούληση που εκφράσθηκε ελεύθερα κατά τις εκλογές αυτές.

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

_____________________

154/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την ενδοκορεατική υπουργική συνάντηση της 15ης-18ης Σεπτεµβρίου 2001
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση την πραγµατοποίηση ενδοκορεατικής υπουργικής
συνάντησης από τις 15 έως τις 18 Σεπτεµβρίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της για τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της συνάντησης αυτής,
όπως η αναγγελία µιας νέας επανένωσης οικογενειών, µιας νέας συνόδου διακυβερνητικών συνοµιλιών και
της συνέχισης ορισµένων έργων όπως η σιδηροδροµική σύνδεση Βόρειας και Νότιας Κορέας. Ελπίζει ότι οι
ενδοκορεατικές συνοµιλίες θα οδηγήσουν σε δεύτερη σύνοδο κορυφής, όπως προβλέπεται στην κοινή
δήλωση της 15ης Ιουνίου 2000.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ελπίδα ότι η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας θα δεσµευθεί πληρέστερα
έναντι της διεθνούς κοινότητας. Ειδικότερα, η ΕΕ θα θεωρούσε θετική την ταχεία επανάληψη των επαφών
µεταξύ Βόρειας Κορέας και ΗΠΑ.

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

__________________

155/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την εξέλιξη της κατάστασης στις χώρες της Ένωσης του ποταµού Mano
Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο διάλογο µεταξύ των τριών χωρών του
ποταµού Mano, ιδίως κατά τις πρόσφατες συναντήσεις των Υπουργών τους επί των Εξωτερικών στη
Μονρόβια, το Φρητάουν και το Κόνακρυ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της για τις δηλώσεις και τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν κατά τις
συναντήσεις αυτές όσον αφορά ιδίως µια κοινή δράση των κρατών εναντίον των οµάδων που εµπλέκονται
στα αποσταθεροποιητικά για την περιοχή γεγονότα, τη δηµιουργία κοινής περιπόλου στα σύνορα µεταξύ
των 3 αυτών χωρών καθώς και την καταπολέµηση της εξάπλωσης των φορητών όπλων. Καλεί τις χώρες του
ποταµού Mano να σηµειώσουν το ταχύτερο πρόοδο ως προς τα διάφορα αυτά σηµεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης τη χαρά της για την προβλεπόµενη συνάντηση των Αρχηγών κράτους
της Γουινέας, της Σιέρρα Λεόνε και της Λιβερίας που προτάθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών τον
Ιανουάριο του 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να διαβεβαιώσει τους τρεις Αρχηγούς κράτους, ότι υποστηρίζει την εξεύρεση
λύσης των συγκρούσεων που εξακολουθούν να υφίστανται στην υποπεριφέρεια. Υπενθυµίζει ότι είναι
πρόθυµη να συµβάλει στο διάλογο µεταξύ των χωρών τους, ιδίως µέσω του ειδικού Αντιπροσώπου της
Προεδρίας για τη ∆υτική Αφρική, κ. Hans Dahlgren.

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

___________________
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156/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις εκλογές στα Φίτζι
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεξαγωγή συνολικά ελεύθερων και αδιάβλητων
εκλογών οι οποίες αντικατοπτρίζουν την επικρατούσα άποψη στα νησιά Φίτζι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισηµαίνει, ωστόσο, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και στα ίδια τα Φίτζι αλλά και
από τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά το σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης από το νέο διορισµένο
Πρωθυπουργό, Laisenia Qarase.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλα τα πολιτικά κόµµατα των Φίτζι να επιλύσουν το ζήτηµα
αυτό το ταχύτερο δυνατό και να συστήσουν κυβέρνηση σύµφωνη µε τους συνταγµατικούς κανόνες, ώστε να
καταστεί δυνατή η εθνική συµφιλίωση και συναίνεση στα Φίτζι.

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

___________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

και

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

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

και συνέχειες που δόθηκαν
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POST-SESSION.VIEW
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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 / 0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 / 2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 / 0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R i e s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 / 2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 / 0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 / 2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 / 0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 / 2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 / 0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 / 2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 / 2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 / 0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 6    E N V I

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



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ50

∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  S e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I I  2 0 0 1

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

2 0 0 1 / 0 8 0 3   L I B E
A 5 - 0 2 7 4 / 2 0 0 1  

M a r i n h o

2 0 0 0 / 0 2 3 8   L I B E
A 5 - 0 2 9 1 / 2 0 0 1  

W a t s o n

2 0 0 1 / 0 0 5 8   C O N T
A 5 - 0 2 9 5 / 2 0 0 1  

F o l i a s

pr
oc

éd
ur

e

n o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u
 d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o l u
d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
c o m m P A R L
A m .  D é p o s é s
 e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG
Οι εκθέσεις νοµοθετικού περιεχοµένου εξετάζονται και ψηφίζονται από την ολοµέλεια σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού.  Ο κατωτέρω
πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εξέτασής τους, την ψηφοφορία σε ολοµέλεια καθώς και ανάλυση των νοµοθετικών τροπολογιών
που εγκρίθηκαν.  Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη διάρθρωση της νοµοθετικής πράξης, όπως ορίζεται στη ∆ιοργανική Συµφωνία σχετικά µε την  ποιότητα
της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας (ΕΕ C73 της 17ης Μαρτίου 1999) η οποία συνήφθη βάσει της δηλώσεως αριθ. 39 που επισυνάπτεται στη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε θέµατα - στόχους που αποτέλεσαν αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κατά την τρέχουσα νοµοθετική
περίοδο.  Οι νοµοθετικές τροπολογίες κατανέµονται σύµφωνα µε τους ανωτέρω δύο κώδικες ανάλυσης.

Υπόµνηµα:

COD***III=Συνδιαλλαγή·
COD***II=Συναπόφαση � 2η ανάγνωση·
COD***I=Συναπόφαση � 1η ανάγνωση·
AVC***=∆ιαδικασία σύµφωνης γνώµης·
CNS*=διαβούλευση·
SYN**II=συνεργασία 2η ανάγνωση·
SYN**I=συνεργασία 1η ανάγνωση·
commPARL=κοινοβουλευτική επιτροπή·
GrPol= πολιτικές οµάδες·

CSL=θέση του Συµβουλίου στην
ολοµέλεια·
COM=θέση της  Επιτροπής στην
ολοµέλεια·
amLEG= νοµοθετική τροπολογία
 ΣamLEG =απόλυτο σύνολο των νοµοθ.
τρλ. που εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια·
ΣamLEG/comPARL=σύνολο των νοµοθ.
τρολ. των κοινοβουλευτικών επιτροπών
που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια·
ΣamLEG/GrPol.=σύνολο των νοµοθ.
τρολ. των πολιτικών οµάδων που
κατατέθηκαν στην ολοµέλεια·

Titre=Τίτλος·
Preamb=προοίµιο·
Objet=αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής·
Déf=ορισµοί·
Oblig=δικαιώµατα και υποχρεώσεις·
Exec=εκτελεστικές αρµοδιότητες·
Proced=διαδικαστικές διατάξεις·
Mesures=µέτρα εφαρµογής·
Transit=µεταβατικές διατάξεις·
Ann=Παραρτήµατα·

L=νοµική βάση·
����=Χάρτης των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων·
 ΑΩ=χρονική διάσταση·
 €=επιπτώσεις επί του
προϋπολογισµού·
 <<<<=>>>>=επιτροπολογία·
 i-PE=δικαίωµα στην
ενηµέρωση·
 [X] =καταπολέµηση της
απάτης·
ε.a =άλλες πτυχές·
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Νοµοθετικές διαδικασίες

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

εισηγητής: Cappato
επιτροπή: ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2000/0189
έγγρ.συνόδου: A5-0270/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση:   παραποµπή
ηµεροµ.:     06/09/2001

Συµβούλιο:    .../...
Επιτροπή: Liikanen 05/09/01;
Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
48

Σ amLEG/comPARL. 52
Σ amLEG/GrPOL:

  7

Τίτλος:                 0
Προοίµιο:

 17
Objet:  25

Déf:    3
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:

   2
Transit:    0
Ann:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 47
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Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την
αποθήκευση και τη διανοµή ανθρωπίνου αίµατος και συστατικών του αίµατος και για
τροποποίηση της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου

εισηγητής: Nisticò
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 2000/0323
έγγρ.συνόδου: A5-0272/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG
70

Σ amLEG/comPARL. 74
Σ amLEG/GrPOL:

  0

Τίτλος:   0
Προοίµιο:

 12
Objet:  33
Déf:    7
Oblig:    0
Exec:    3
Proced:    0
Mesures:

 14
Transit:    0
Ann:    1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a= 67

Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές διαχείρισης αποβλήτων

εισηγητής: Blokland
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1999/0010
έγγρ.συνόδου: A5-0267/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    04/09/2001

Συµβούλιο:    χωρίς
συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

 Σ amLEG
28

Σ amLEG/comPARL. 28
Σ amLEG/GrPOL:

 0

Τίτλος:             0
Προοίµιο:
2
Objet:     9
Déf:     1

1
Oblig:     0
Exec:     2
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:           14

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  25
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση, για 24η φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)

εισηγήτρια: Ries
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 2001/0012
έγγρ.συνόδου: A5-0271/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG
 8

Σ amLEG/comPARL.  7
Σ amLEG/GrPOL:

 2

Τίτλος:    1
Προοίµιο:

   4
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:

   0
Transit:    0
Ann:    3

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   8

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον
καθορισµό κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Αεροµεταφορών

εισηγητής: Schmitt
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2000/0246
έγγρ.συνόδου: A5-0279/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    05/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: de Palacio 04/09/01

 Σ amLEG
64

Σ amLEG/comPARL. 61
Σ amLEG/GrPOL:

  7

Τίτλος:   0
Προοίµιο:

  5
Objet:         27
Déf:   1
Oblig:   1
Exec:   1
Proced:         22
Mesures:

  7
Transit:   0
Ann:   0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   5
€=   1
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   1
ε.a= 54
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
του Πρωτοκόλλου αριθ. 9 της Πράξης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας
και της Σουηδίας όσον αφορά το σύστηµα οικοσηµείων για βαρέα φορτηγά οχήµατα
διερχόµενα από την Αυστρία

εισηγητής: Swoboda
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2000/0361
έγγρ.συνόδου: A5-0266/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: εγκριθείσα νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    05/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: de Palacio 04/09/01

 Σ amLEG
0

Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL:

0

Τίτλος:    0

Προοίµιο:
   0

Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:

   0
Transit:    0
Ann:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις
στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές

εισηγητής: Ojeda Sanz
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/0048
έγγρ.συνόδου: A5-0265/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    04/09/2001

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

 Σ amLEG
5

Σ amLEG/comPARL. 5
Σ amLEG/GrPOL:

0

Τίτλος:    0
Προοίµιο:

   1
Objet:    2
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:

   0
Transit:    0
Ann:    2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   5
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως
του κανονισµού (εκ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 4ης απριλίου 2001, περί κατανοµής µεταξύ των κρατών µελών των
αδειών τις οποίες λαµβάνουν βάσει της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ρουµανίας και περί θεσπίσεως ορισµένων όρων για τις οδικές
µεταφορές εµπορευµάτων και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών

εισηγητής: χωρίς έκθεση
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/0138
έγγρ.συνόδου: C5-0273/2001
διαδικ./φάση: COD ***I

απόφαση: εγκριθείσα νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    05/09/2001

Συµβούλιο:    χωρίς
έκθεση
Επιτροπή: χωρίς έκθεση

 Σ amLEG
  0

Σ amLEG/comPARL.   0
Σ amLEG/GrPOL:

  0

Τίτλος:    0

Προοίµιο:
   0

Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:

   0
Transit:    0
Ann:    0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Οδηγία του Συµβουλίου για τη συµπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής
Εταιρίας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζοµένων

εισηγητής: Menrad
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχ.φακελ.: 1989/0219
έγγρ.συνόδου: A5-0231/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:   04/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Bolkestein 03/09/01

 Σ amLEG
10

Σ amLEG/comPARL. 11
Σ amLEG/GrPOL:

 0

Τίτλος:            0
Προοίµιο:

   6
Objet:    1
Déf:    1
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:

   0
Transit:    0
Ann:    1

L=    2
����=    0
ΑΩ-    0
€=    0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=    0
[X]=    0
ε.a=    7
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης και µε την τροποποίηση των
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74, (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 και
(ΕΟΚ) αριθ. 3975/87

εισηγητής: Evans
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχ.φακελ.: 2000/0243
έγγρ.συνόδου: A5-0229/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Monti 05/09/01

 Σ amLEG
33

Σ amLEG/comPARL. 26
Σ amLEG/GrPOL:

  7

Τίτλος:             0
Προοίµιο:

    3
Objet:           26
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     4
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   1
i-PE=   1
[X]=   0
ε.a= 30

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός µηχανισµού µεσοπρόθεσµης
οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών µελών

εισηγητής: Andria
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχ.φακελ.: 2001/0062
έγγρ.συνόδου: A5-0269/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Sol.Mira 05/09/01

 Σ amLEG
 4

Σ amLEG/comPARL.  4
Σ amLEG/GrPOL:

 0

Τίτλος:     0
Προοίµιο:

    2
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     1
Proced:     1
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   2
[X]=   0
ε.a=   2
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)

εισηγητής: Mayer
επιτροπή: ΝΟΜΙ
στοιχ.φακελ.: 1989/0218
έγγρ.συνόδου: A5-0243/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    04/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Bolkestein 03/09/01

 Σ amLEG
23

Σ amLEG/comPARL.   9
Σ amLEG/GrPOL:

14

Τίτλος:      0
Προοίµιο:
10
Objet:      7
Déf:      0
Oblig:      4
Exec:      2
Proced:      0
Mesures:

     0
Transit:      0
Ann:      0

L=   2
����=   0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a= 20

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένα σάκχαρα που προορίζονται για τη
διατροφή του ανθρώπου
(νέα διαβούλευση σχετικά µε την επιτροπολογία)

εισηγητής: Lannoye
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1996/0113
έγγρ.συνόδου: A5-0217/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
  1

Σ amLEG/comPARL.   1
Σ amLEG/GrPOL:

  0

Τίτλος:     0
Προοίµιο:

    0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0

Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     1

L=   0
����=     0
ΑΩ-   1
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε το µέλι (νέα διαβούλευση σχετικά µε την
επιτροπολογία)

εισηγητής: Lannoye
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1996/0114
έγγρ.συνόδου: A5-0217/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
12

Σ amLEG/comPARL. 13
Σ amLEG/GrPOL:

  1

Τίτλος:             0
Προοίµιο:

    3
Objet:     5
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     4

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=  12

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τους χυµούς φρούτων και ορισµένα παρεµφερή
προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (νέα διαβούλευση σχετικά
µε την επιτροπολογία)

εισηγητής: Lannoye
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1996/0115
έγγρ.συνόδου: A5-0217/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
 3

Σ amLEG/comPARL.  9
Σ amLEG/GrPOL:

 1

Τίτλος:     0
Προοίµιο:

    0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     2

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   3
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένα µερικώς ή ολικώς αφυδατωµένα
διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (νέα
διαβούλευση σχετικά µε την επιτροπολογία)

εισηγητής: Lannoye
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1996/0116
έγγρ.συνόδου: A5-0217/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
1

Σ amLEG/comPARL. 1
Σ amLEG/GrPOL:

0

Τίτλος:     0
Προοίµιο:

    0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   1

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις µαρµελάδες, τα ζελέ και τις µαρµελάδες
εσπεριδοειδών καθώς και την κρέµα κάστανου που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου (νέα διαβούλευση σχετικά µε την επιτροπολογία)

εισηγητής: Lannoye
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.: 1996/0118
έγγρ.συνόδου: A5-0217/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: εγκριθείσα νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    06/09/2001

Συµβούλιο:    �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
0

Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL:

0

Τίτλος:     0
Προοίµιο:

    0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ρουµανίας περί θεσπίσεως ορισµένων όρων για τις οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές και των προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών

εισηγητής: Χατζηδάκης
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/0032
έγγρ.συνόδου: A5-0268/2001
διαδικ./φάση: AVC ***

απόφαση: εγκριθείσα νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:   05/09/2001

Συµβούλιο:    χωρίς
συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

 Σ amLEG
0

Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL:

0

Τίτλος:     0

Προοίµιο:
    0

Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0

Έκθεση σχετικά µε το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τα εθνικά ανώτατα
όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους

εισηγήτρια: Myller
επιτροπή: ΑΝΑΠ
στοιχ.φακελ.: 1999/0067
έγγρ.συνόδου: A5-0292/2001
διαδικ./φάση: COD ***III

απόφαση: εγκριθέν κοινό
σχέδιο
ηµεροµ.:    20/09/2001

Συµβούλιο:     .../...
Επιτροπή:  Wallström 19/09/01
 Σ amLEG :
0
Σ amLEG/comPARL:      0
Σ amLEG/GrPOL:           0

Τίτλος:     0

Προοίµιο:
    0

Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Έκθεση σχετικά µε το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για  τον περιορισµό των
εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

εισηγήτρια: Oomen-Ruijten
επιτροπή: ΑΝΑΠ
στοιχ.φακελ.: 1998/0225
έγγρ.συνόδου: A5-0293/2001
διαδικ./φάση: COD ***III

απόφαση: εγκριθέν κοινό
σχέδιο
ηµεροµ.:     20/09/2001

Συµβούλιο:     �/�
Επιτροπή:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :
0
Σ amLEG/comPARL:       0
Σ amLEG/GrPOL:
0

Τίτλος:     0

Προοίµιο:
    0

Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:

    0
Transit:     0
Ann:     0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 63
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Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά  µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1267/1999 για τη θέσπιση µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών

εισηγητής: Φώλιας
επιτροπή: ΕΛΕΓ
στοιχ.φακελ.: 2001/0058
έγγρ.συνόδου: A5-0295/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:    20/09/2001

Συµβούλιο:     �/�
Επιτροπή:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG : 
6
Σ amLEG/comPARL:        6
Σ amLEG/GrPOL:
0

Τίτλος:       0

Προοίµιο:
      1

Objet:       0

Déf:       0

Oblig:       0

Exec:       2

Proced:       3 

Mesures:
      0 

Transit:       0

Ann:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   0
€=   0
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   3
[X]=   2
ε.a=   1
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε
τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα   

εισηγητής: Watson
επιτροπή: ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2000/0238
έγγρ.συνόδου: A5-0291/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:     20/09/2001

Συµβούλιο:     �/�
Επιτροπή: Reding 20/09/01

 Σ amLEG :    
109
Σ amLEG/comPARL:    111
Σ amLEG/GrPOL:             7

Τίτλος:       0
Προοίµιο:

6

Objet:
3

Déf:
6

Oblig:
8

Exec:   
8

Proced:      22

Mesures:
     45

Transit:
2

Ann:
9

L=    0
����=    1
ΑΩ-    1
€=    0
<<<<=>>>>=    0
i-PE=    1
[X]=    0
ε.a=       106
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή των amLEG ανά    Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην έκδοση, από το
Συµβούλιο, απόφαση-πλαισίου σχετικά µε την εκτέλεση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
των αποφάσεων δέσµευσης των περιουσιακών ή των αποδεικτικών στοιχείων

εισηγητής: Marinho
επιτροπή: ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2001/0803
έγγρ.συνόδου: A5-0274/2001
διαδικ./φάση: CNS *

απόφαση:  τροποπ. νοµοθ.
πρόταση
ηµεροµ.:     20/09/2001

Συµβούλιο:     �/�
Επιτροπή:  Reding 20/09/01

 Σ amLEG :
13
Σ amLEG/comPARL:      13
Σ amLEG/GrPOL:
1

Τίτλος:               0

Προοίµιο:
      3

Objet:       1

Déf:       1

Oblig:       0

Exec:       2 

Proced:       4

Mesures:
      2

Transit:       0

Ann:       0

L=   0
����=   0
ΑΩ-   2
€=  11
<<<<=>>>>=   0
i-PE=   0
[X]=   0
ε.a=   0
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

POST-SESSION.BUDG

Η διεξαγωγή των εργασιών της ολοµέλειας καθορίζεται σύµφωνα µε την οριστική ηµερήσια διάταξη. Ο κατωτέρω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις και
ανακοινώσεις των άλλων οργάνων και την έγκριση των εκθέσεων που αφορούν τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό εργασίες. Συγκεκριµένα, εµφαίνει τη συνέχεια που θα δοθεί
σε κάθε φάκελο και την αντίστοιχη ηµεροµηνία.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Εργασίες σχετικές µε τον προϋπολογισµό

Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Σχέδιο προϋπολογισµού 2002

συντάκτης: Συµβούλιο
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: BUD

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: �/�

Συµβούλιο: Vande Lanotte 05/09/01
Επιτροπή: �/�

αποδέκτες: �/�

δηµοσιονοµική διαδικασία 2002 1η ανάγνωση του
σχεδίου
προϋπολογισµού
ΟΚΤ II-01
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

POST-SESSION.CTRL

Η διεξαγωγή των εργασιών της ολοµέλειας καθορίζεται σύµφωνα µε την οριστική ηµερήσια διάταξη. Ο κατωτέρω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις και
ανακοινώσεις των άλλων οργάνων και την έγκριση των µη νοµοθετικώνεκθέσεων. Συγκεκριµένα, εµφαίνει τη συνέχεια που θα δοθεί σε κάθε φάκελο και την αντίστοιχη
ηµεροµηνία.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Ο πολιτικός έλεγχος

Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

συντάκτης: Επιτροπή
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: ανακοίνωση

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: �/�

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Prodi 04/09/01

αποδέκτες: �/�

παρουσίαση της Λευκής Βίβλου και ανάπτυξη πέντε αξόνων: άνοιγµα,
συµµετοχή, υπευθυνότητα, αποτελεσµατικότητα και συνέχεια

∆ιαδικασία σε
εξέλιξη

∆ιάσκεψη της Βόννης για το κλίµα

συντάκτης: Επιτροπή
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0539/2001
διαδικ./φάση: δήλωση avec débat

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Wallström 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
και κοινοβ. ΚΜ, γραµµατ. της Συµβ.
των ΗΕ για το κλίµα

συγκεκριµένες προτάσεις οδηγίας σχετικά µε εύκαµπτους µηχανισµούς
(καθεστώς ανταλλαγής των δικαιωµάτων εκποµπής) που αποσκοπεί στη
µείωση των εκποµπών αερίου µε αποτελέσµα θερµοκηπίου καθώς και
σχετικά µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τις κλιµατικές αλλαγές και
εισαγωγή νοµοθεσίας για τον περιορισµό των εκποµπών  CO2 από παντός
είδους οχήµατα·
ανακοίνωση βασιζόµενη στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα για το κλίµα· λήξη
προθεσµίας το ταχύτερο δυνατόν

τέλος 2001

δεν έχει ορισθεί
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Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή

συντάκτης: Συµβούλιο, Επιτροπή
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: δήλωση

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: �/�

Συµβούλιο:Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Επιτροπή: Patten 04/09/01

αποδέκτες: �/�

έκθεση παρακολούθησης και απαρίθµηση των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί

δεν έχει ορισθεί

Συµπεράσµατα της  συνόδου του G8
στη Γένοα

συντάκτης: Συµβούλιο, Επιτροπή
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: δήλωση

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: �/�

Συµβούλιο:Neyts-Uytebroeck
05/09/01
Επιτροπή: Vitorino 05/09/01

αποδέκτες: �/�

έκθεση παρακολούθησης και ενηµέρωση σχετικά µε τα συµπεράσµατα
του Συµβουλίου  του JAI της 13-07-01

δεν έχει ορισθεί

Αίτηση προσχώρησης της Εσθονίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2177
έγγρ.συνόδου: A5-0251/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Εσθονίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
ανάγκη µεγαλύτερη ευκαµψίας σε ό,τι αφορά το µέγεθος των χρηµάτων
που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα ISPA·
κατηγορηµατική αντίθεση σε κάθε απόπειρα ορισµού νέων κριτηρίωνπου
οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιες χώρες·
πλήρης συµµετοχή της Εσθονίας στην εξωτερική πολιτική και πολιτική
κοινής ασφάλειας

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Αίτηση προσχώρησης της Λετονίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2176
έγγρ.συνόδου: A5-0252/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Λετονίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
επιτάχυνση της διαδικασίας εφαρµογής του προργράµµατος SAPARD·
προσεκτική παρακολούθηση της εφαρµογής των νέων προτάσεων που
περιέχονται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά µε την επισιτιστική
ασφάλεια·
συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας που άρχισε το 2000

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

Αίτηση προσχώρησης της
Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2178
έγγρ.συνόδου: A5-0253/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν.  της
Λιθουανίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
επιτάχυνση της διαδικασίας εφαρµογής του προργράµµατος SAPARD·
ορισµός σύνολου στρατηγικού σχεδίου σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο για την αναδιάρθρωση της περιοχής του πυρηνικού σταθµού
Ignalina

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

Αίτηση προσχώρησης της Πολωνίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2174
έγγρ.συνόδου: A5-0254/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Πολωνίας

αναζήτηση συµβιβασµού σχετικά µε τη συµµετοχή στην κοινή γεωργική
πολιτική βάσει προτάσεως που αποσκοπεί σε χρονική κλιµάκωση των
άµεσων πληρωµών·
ολοκλήρωση της διαδικασίας µακροπρόθεσµης απελευθέρωσης των
κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των κινήσεων κεφαλαίων που
προορίζονται για την αγορά ακινήτων·
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα των µεταφορών, κυρίως
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, την κοινωνική νοµοθεσία και
την ασφάλεια καθώς και τα οδικά τέλη και εισφορές

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Αίτηση προσχώρησης της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάσταση των
διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2180
έγγρ.συνόδου: A5-0255/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο:�/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της ∆ηµ.
της Τσεχίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
συµµετοχή στο πρόγραµµα LIFE·
εφαρµογή των αναγκαίων µηχανισµών για την εξασφάλιση πραγµατικής
σύνδεσης µε το Σύστηµα ταχέως συναγερµού της Κοινότητας �
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·
µηδενική επιλογή, κυρίως στο µέτρο που εξακολουθούν να αναφύονται
προβλήµατα όσον αφορά τις ελαττωµατικές κατασκευές τόσο στα
πυρηνικά όσο και στα µη πυρηνικά τµήµατα του σταθµού του Temelin

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβακίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2173
έγγρ.συνόδου: A5-0256/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ. : 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Σλοβακίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας που άρχισε το 2000·
έκθεση της OLAF σχετικά µε τις υποψίες εκτροπής κοινοτικών κεφαλαίων
(PHARE και ISPA) και εκτίµηση από την Επιτροπή και την κυβέρνηση
της Σλοβακίας κάθε ζηµίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό
προϋπολογισµό και των µέτρων που ελήφθησαν για την επανόρθωση της
κατάστασης·
εφαρµογή των αναγκαίων µηχανισµών για την εξασφάλιση πραγµατικής
σύνδεσης µε το Σύστηµα ταχέως συναγερµού της Κοινότητας �
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·
κλείσιµο και διάλυση των αντιδραστήρων  1 και 2 του πυρηνικού σταθµού
Bohunice V1 και εκσυγχρονισµός του Bohunice V2 και βελτίωση της
ασφάλειας που πρέπει να επέλθει στις µονάδες 1 και 2 του σταθµού του
Mochovce

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Αίτηση προσχώρησης της Ουγγαρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2175
έγγρ.συνόδου: A5-0257/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ. : 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν.  της
Ουγγαρίας

αναθεώρηση µε σκοπό να ορισθεί  ο αριθµός των βουλευτών  της χώρας
σε 22·
δραστήρια µέτρα για την καταπολέµηση του σωµατεµπορίου και της
εκπόρνευσης των παιδιών·
να απαλειφθούν από τον ποινικό κώδικα διατάξεις που επιφέρουν
διακρίσεις κατά των οµοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών·
ανάγκη εισαγωγής των  απαραίτητων διοικητικών διαρθώσεων για την
εφαρµογή της ΚΓΠ, κυρίως στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

Τακτική έκθεση της Επιτροπής για
το 2000, όσον αφορά την πρόοδο της
Βουλγαρίας στις προετοιµασίες για
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2179
έγγρ.συνόδου: A5-0258/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο:�/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν.  της
Βουλγαρίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
εφαρµογή των αναγκαίων µηχανισµών για την εξασφάλιση πραγµατικής
σύνδεσης µε το Σύστηµα ταχέως συναγερµού της Κοινότητας �
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·
εφαρµογή εθνικού συστήµατος πληροφόρησης σύµφωνου µε τους κανόνες
του συστήµατος πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) στο πλαίσιο της
καταπολέµησης της οργανωµένης εγκληµατικότητας·
εφαρµογή άνευ χρονοτριβής των εκτελεστικών διατάξεων του νόµου για
την προστασία των παιδιών και υποχρέωση παροχής πληροφοριών
σχετικά µε την κατάσταση των παιδιών στα ορφανοτροφεία της χώρας

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Αίτηση προσχώρησης της Ρουµανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2172
έγγρ.συνόδου:  
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Ρουµανίας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
καθώς και βάσει των ακόλουθων πτυχών: µειονότητες, δικαιώµατα του
παιδιού, έλεγχος στα σύνορα (περιορισµοί σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις και
εσωτερική ασφάλεια), η συµβολή της Ρουµανίας στη σταθερότητα στην
περιοχή

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2181
έγγρ.συνόδου: A5-0260/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Σλοβενίας

επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των κύριων τραπεζών στη Λουµπλιάνα
και το Μαριµπόρ·
εφαρµογή των αναγκαίων µηχανισµών για την εξασφάλιση πραγµατικής
σύνδεσης µε το Σύστηµα ταχέως συναγερµού της Κοινότητας �
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·
ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των σχεδίων στο σχέδιο του Corridor
V, που αποσκοπούν να συµπεριλάβουν στο φυσικό και
κοινωνικοοικονοµικό σχέδιο τις διασυνοριακές περιοχές ΕΕ-Σλοβενίας·
συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας που ξεκίνησε το 2000·
ενσωµάτωση στο νοµικό πλαίσιο της Σλοβενίας των αρχών της ίσης
αµοιβής για ίση εργασία, της ίσης µεταχείρισης γυναικών και ανδρών
στον τοµέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και του συµβιβασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή
ζωή·
λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων για την αποφυγή της ύπαρξης
µονοπωλίων στον τοµέα της διανοµής των έντυπων µέσων ενηµέρωσης·

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1997/2171
έγγρ.συνόδου: A5-0261/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
∆ηµοκ. της Κύπρου, κυβ. και
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας

να τεθεί στην ηµερήσια διάταξη της "προσεχούς συνεδρίασης µε την
Τουρκία" το ζήτηµα των αγνοουµένων·
µείωση των µεταβατικών περιόδων για τα θέµατα περιβάλλοντος
(υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου στο συνολό του) και ορισµός
ενδιάµεσων στόχων·
συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας που ξεκίνησε το 2000·
εφαρµογή των αναγκαίων µηχανισµών για την εξασφάλιση πραγµατικής
σύνδεσης µε το Σύστηµα ταχέως συναγερµού της Κοινότητας �
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·
ενίσχυση του διοικητικού και νοµικού δυναµικού για τη σωστή εφαρµογή
του κοινοτικού κεκτηµένου·
υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των δι-κοινοτικών δραστηριοτήτων για
µεγαλύτερη προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για τα κατάλληλα σχέδια·
επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εκπροσώπων της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των
δηµοσιογράφων και όλων των πολιτικών κοµµάτων των τουρκοκυπρίων·
αναγνώριση � από την Τουρκία � του ψηφίσµατος 1354/01 του Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την παράταση για περίοδο
έξι µηνών της εντολής της UNFICYP

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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Αίτηση προσχώρησης της Μάλτας
στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κατάσταση των διαπραγµατεύσεων

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: 1999/2029
έγγρ.συνόδου: A5-0262/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
ΚΜ, κυβερν. και εθν. κοιν. της
Μάλτας

κριτική εξέταση βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (πολιτικά και
οικονοµικά κριτήρια, κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο)·
προπαρασκευή νοµοθεσίας για την πλήρη εφαρµογή των µέτρων  "Erica"
1 και 2, που συνεπάγεται συγκεκριµένα την εγκατάσταση στα πλοία µε
σηµαία Μάλτας συσκευών για την καταγραφή των στοιχείων των
ταξιδίων·
έγκριση των στρατηγικών ένταξης των µειονοτήτων·
σωστή εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου σε ό,τι αφορά την
προστασία της φύσης·
παρουσίαση το ταχύτερο δυνατόν της διαπραγµατευτικής θέσης της
Μάλτας σχετικά µε το κεφάλαιο γεωργία·
αναγκαία χρηµατοδοτική και τεχνική ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό της
διοίκησης

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων

∆ιαδικασία της διεύρυνσης

συντάκτης: επιτρ. ΕΞΩΤ
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0538/2001
διαδικ./φάση: QUO CSL

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο:Neyts-Uytebroeck
04/09/01
Επιτροπή:Verheugen 04/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κοινοβ.
Κ-Μ και κυβ. των υποψηφίων χωρών

τακτική διαβίβαση ενηµερωµένων στοιχείων σχετικά µε το οικονοµικό
κόστος της διεύρυνσης έως το 2006 ανάλογα µε την εξέλιξη των σχετικών
µε την ένταξη διαπραγµατεύσεων·
επαρκής δηµοσιονοµική ενίσχυση προς τις υποψήφιες χώρες για να
ευθυγραµµίσουν πλήρως τις στατιστικές διαδικασίες και µεθοδολογίες
τους προς τα κοινοτικά πρότυπα·
ειδικά διασυνοριακά συνοδευτικά µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεπειών της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζοµένων και υπηρεσιών στην
αγορά εργασίας·
προσεκτική παρακολούθηση της εφαρµογής των νέων προτάσεων που
περιέχονται στη Λευκή Βίβλο της  Επιτροπής για την επισιτιστική
ασφάλεια·
σύνδεση της διαδικασίας διεύρυνσης µε την πραγµατική εφαρµογή µέσων
για την πρόληψη και καταπολέµηση κάθε µορφής σωµατεµπορίας
γυναικών

χρονοδιάγραµµα
των
διαπραγµατεύσεων
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25 χρόνια εφαρµογής του
κανονισµού της Κοινότητας προς
όφελος της γεωργίας στις ορεινές
περιοχές

συντάκτης: επιτρ. ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.: 2000/2222
έγγρ.συνόδου: A5-0277/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Fischler 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ,
ενδιαφερόµενες χώρες

ανακοίνωση που παρουσιάζει την άποψη και τις ενέργειες της ΕΕ µε την
προοπτική του έτους 2002, που ανακυρήχθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη ως
Έτος των βουνών·
σύνολη στρατηγική της ΕΕ για την διαρκή ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών·
προοδευτική αναδιάταξη της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της ΕΕ στη
γεωργία υπέρ του δεύτερου πυλώνα της  γεωργική πολιτικής (ανάπτυξη
της υπαίθρου)

δεν έχει ορισθεί

Πολιτιστική συνεργασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

συντάκτης: επιτρ. ΠΟΛΙ
στοιχ.φακελ.: 2000/2323
έγγρ.συνόδου: A5-0281/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Reding 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβ. και
κοιν. Κ-Μ και υποψήφιες χώρες,
Συµβούλιο της Ευρώπης

πρόταση απόφασης, βάσει του άρθρου 151, παράγραφος 5, της Συνθήκης·
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των
επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά ταµεία·
δηµιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου πολιτιστικής συνεργασίας·
σύγκληση δεύτερου φόρουµ πολιτισµού που θα εναπροσδιορίσει τις αξίες,
τους στόχους και τις µορφές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας·
µελέτη σχετικά µε ενδεχόµενη προσέγγιση, σε κοινοτικό επίπεδο, των
αρχών που διέπουν τη φορολογική µεταχείριση των έργων τέχνης και της
καλλιτεχνικής εργασίας, κυρίως όσον αφορά τον ΦΠΑ

δεν έχει ορισθεί
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Βασική εκπαίδευση στο πλαίσιο της
ειδικής συνόδου των Ηνωµένων
Εθνών για τα παιδιά τον Σεπτέµβριο
του 2001

συντάκτης: επιτρ. ΑΝΑΠ
στοιχ.φακελ.: 2001/2030
έγγρ.συνόδου: A5-0278/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 06/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ,ΕΠΙΤ,
coprésidents de l'Assemblée parl
paritaire ACP-UE, secrétariat de
l'UNGASS, UNICEF, UNESCO,
délégations nationales auprès de
l'Assemblée générale des Nations
unies, ΓΓ των ΗΕ, Banque mondiale,
FMI

έναρξη παγκόσµιας πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση, σύµφωνα µε τη
δέσµευση του Ντακάρ·
διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων, µέσω µέτρων ενίσχυσης και
ελάφρυνσης του χρέους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι καµία κυβέρνηση που
προσπαθεί να εφαρµόσει δωρεάν και ποιοτικό σύστηµα πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, προσιτό σε όλους, δεν θα αποτύχει ελλείψει πόρων·
πρόταση οδηγίας σχετικά µε την αποσύνδεση της βοήθειας υπέρ της
εκπαίδευσης από τη βοήθεια που αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση της
προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραµµάτων βοήθειας

δεν έχει ορισθεί

Θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής
επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε
επιχειρήσεις και οµίλους
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας
µε σκοπό να ενηµερώνονται οι
εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη
τους

συντάκτης: επιτρ. ΑΠΑΣ
στοιχ.φακελ.: 2000/2214
έγγρ.συνόδου: A5-0282/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 04/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:Bolkestein 03/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ,
κοινωνικούς εταίρους

αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ· προθεσµία: ταχέως·
να επιβληθούν κυρώσεις στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις
δεσµεύσεις ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 94/45/ΕΚ·
συγκρότηση επιτροπών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο·

το ταχύτερο
δυνατόν
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Ζιµπάµπουε

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0549/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση επικαίρων

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
µε τροπλ.
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, Κ-Μ της
ΕΕ, υποψήφιες χώρες, κυβερν. και
κοιν. της Ζιµπάµπουε, ΓΓ των ΗΕ,
Μικτή Κοινοβουλ. Συνέλευση ΑΚΕ-
ΕΕ, ΓΓ της ΚΝΑ, ΓΓ της ΟΑΕ, ΓΓ
της Συµφωνίας της Κοινοπολιτείας,
Πρόεδρ. της ΠΤ και της ΕΤΕ

πρόσκληση προς τη γαλλική κυβέρνηση να ευθυγραµµισθεί µε τη στάση
των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να µειώσει ή να
αναστείλει τη χρηµατοδοτική της βοήθεια προς τη Ζιµπάµπουε·
συγκεκριµένα µέτρα για να ασκηθεί πίεση στον πρόεδρο Μουγκάµεπ και
για να αναληφθεί κοινή δράση των κρατών µελών της ΕΕ στο πλαίσιο του
προσεχούς Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 8 Οκτωβρίου 2001·
απαραίτητα µέτρα για να τεθεί η Ζιµπάµπουε εκτός Κοινοπολιτείας έως
ότου αποκατασταθεί το κράτος δικαίου

δεν έχει ορισθεί

Αφθώδης πυρετός

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0548/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση επικαίρων

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ

δήλωση στην οποία θα θίγονται τα ακόλουθα ζητήµατα:
η διάρκεια του αφθώδους πυρετού στο Ηνωµένο Βασίλειο· γιατί δεν
επελέγει την εναλλακτική λύση του επείγοντος εµβολιασµού· µέτρα για
την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων µόλυνσης εντός της ΕΕ καθώς
και έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα· πρόοδος στην ανάπτυξη νέων µεθόδων
εξέτασης και εµβολιασµού· άµεσο κόστος, σχέση κόστους/ωφελειών των
διαφόρων προσεγγίσεων καταπολέµησης της επιζωοτίας και
δηµοσιονοµική επίπτωσή τους

δεν έχει ορισθεί
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Μαυριτανία

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0545/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση -
δικαιώµατα του ανθρώπου

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
της Μαυριτανίας, ΓΓ των ΗΕ,
συµπρόεδροι  της Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ

άµεση και άνευ όρων αποφυλάκηση του κ. . Melainine και των δύο άλλων
µελών του ΛΜΜ·
παρουσία διεθνών παρατηρητών κατά τις προσεχείς εκλογές, µεταξύ των
οποίων αντιπροσωπείας µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
έναρξη διαβουλεύσεων µε τη Μαυριτανία σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 96 της Συµφωνίας του Κοτονού

δεν έχει ορισθεί

Τόγκο

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0546/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση -
δικαιώµατα του ανθρώπου

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες: ΕΠΙΤ, CSL ΑΚΕ-ΕΕ,
κυβερν. του Τόγκο

άµεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ.  Yawovi Agboyibo·
διοργάνωση, το ταχύτερο δυνατόν, ελεύθερων και διαφανών εκλογών·
παρακολούθηση των εκλογών και παρουσία παρατηρητών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

δεν έχει ορισθεί

Καµπότζη

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0558/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση -
δικαιώµατα του ανθρώπου

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, Ηνωµένα
Έθνη, ANASE, κυβερν. και κοινοβ.
της Καµπότζης

άµεση λήψη µέτρων για την καταστολή της βίας·
παράταση της περιόδου εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους·
αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές·
κατάρτιση προγράµµατος για τη σχετική ενηµέρωση των ψηφοφόρων και
την κατάρτιση καταλόγων των εκλογικών αντιπροσώπων και των
υποψηφίων των κοµµάτων

δεν έχει ορισθεί
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Αφγανοί πρόσφυγες στα ανοικτά των
ακτών της Αυστραλίας

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0559/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση -
δικαιώµατα του ανθρώπου

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
µε τροπλ.
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, COM , κυβερν.s
de l'Australie, de la Norvège, de
Nauru, de la Nouvelle-Zélande et de
l'Indonésie, ΓΓ των ΗΕ

λήψη µέτρων για να επιβληθεί στα κράτη που βρέχονται από θάλασσα η
υποχρέωση να βοηθούν τους ναυαγούς και να εξασφαλίζουν ότι
εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπει η ∆ιεθνής Συύµβαση για το
καθεστώς των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951·
να εξετασθεί το ζήτηµα στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, εντοπίζοντας
λύσεις, µεταξύ των οποίων κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

δεν έχει ορισθεί

Επίθεση εναντίον τρένου στην
Αγκόλα

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0544/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση -
δικαιώµατα του ανθρώπου

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, ΓΓ των
ΗΕ, ΓΓ της Αφρικανικής Ένωσης, Κ-
Μ της ΕΕ, υποψήφιες προς
προσχώρηση χώρες, κυβερν. και
κοινοβ. της Αγκόλας, et parlement
angolais, κράτη µέλη της Συµφωνίας
του Κοτονού και Unita

να ζητηθεί από την προεδρία της ΕΕ (Βέλγιο) και τους υπουργούς
εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ καθώς και από την Επιτροπή να θέσουν ως
προτεραιότητα την επίλυση της συνεχιζόµενης κρίσης στην Αγκόλα·
ενίσχυση των δράσεων για να τεθεί  τέρµα στον εφοδιασµό µε νάρκες
ξηράς, πυραύλους επιφανείας και άλλων όπλων

Προεδρία
(Βέλγιο) του
Συµβουλίου
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Νάρκες κατά προσωπικού

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0542/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση επικαίρων

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν
των Κ-Μ της ΕΕ, ΓΓ των ΗΕ, ∆ιεθνή
Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού,
Επιτροπή διεθνούς εκστρατειας για
την απαγόρευση των ναρκών,
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, κυβερν.
ΗΠΑ, Ρωσικής Οµοσπονδιάς, Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας

αύξηση κεφαλαίων που διατίθενται για ανθρωπιστικά προγράµµατα
εξουδετέρωσης των ναρκών και ευαισθητοποίησης ως προς το πρόβληµα
αυτό, καθώς και σε προγράµµατα αποκατάστασης των θυµάτων των
ναρκών και παροχής βοήθειας προς αυτά

δεν έχει ορισθεί

Ξηρασία στην Κεντρική Αµερική

συντάκτης: Πολιτικές οµάδες
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0547/2001
διαδικ./φάση: συζήτηση επικαίρων

απόφαση: Εγκριθέν κοινό ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
των χωρών της Κεντρικής Αµερικής,
Κοινοβ. της Κεντρικής Αµερικής

εκτίµηση των συνεπειών της ξηρασίας και εφαρµογή µηχανισµών
επείγουσας βοήθειας που θα συντελέσουν στην ανακούφιση από την
πείνα·

δηµοσιονοµική
διαδικασία 2002
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∆έκατη Έβδοµη Ετήσια Έκθεση για
τον έλεγχο της εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου 1999

συντάκτης: επιτρ.ΝΟΜΙ
στοιχ.φακελ.: 2000/2197
έγγρ.συνόδου: A5-0250/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση:εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 04/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Kinnock 03/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, ∆ΙΚ,
κυβερν. και κοινοβ. των Κ-Μ

αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που περιέχονται στην ετήσια
έκθεση·
απλοποίηση του κοινοτικού δικαίου µέσω της πρωτοβουλίας SLIM·
επαναπροσδιορισµός της λειιτουργίας των  αναφορών και των τρόπων
εξέτασής τους·
εµπεριστατωµένη εξέταση των επιπτώσεων των µελλοντικών διευρύνσεων
επί της αποτελεσµατικότητας του σηµερινού συστήµατος µεταφοράς των
οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο και ελέγχου της εφαρµογής τους·
υποβολή προτάσεων που θα αποσκοπούν στην αυτόµατη επιβολή
κυρώσεων στα κράτη µέλη που δεν µεταφέρουν την κοινοτική νοµοθεσία
κατά τον προβλεπόµενο τρόπο·
δηµοσίευση απολογισµού  της συµµόρφωσης των κρατών µελών προς το
κοινοτικό δίκαιο·

 δεν έχει ορισθεί

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής

συντάκτης: επιτρ.ΝΟΜΙ,
επιτρ.ΠΡΟΥ
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: B5-0330/2001
διαδικ./φάση: QUO COM

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: �/�

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Kinnock 03/09/01

αποδέκτες: �/�

έκθεση παρακολούθησης και απαρίθµηση των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί

∆ιαδικασία σε
εξέλιξη
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Ο ρόλος της Ένωσης στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας

συντάκτης: επιτρ.ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2001/2016
έγγρ.συνόδου: A5-0273/2001
διαδικ./φάση: σύσταση

απόφαση:εγκριθείσα σύσταση
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Vitorino 05/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
και  εθνικά κοινοβ.

απόφαση-πλαίσιο για τη θέσπιση των ελάχιστων κανόνων σχετικά µε τα
στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και των
εφαρµοστέων ποινών στον τοµέα της τροµοκρατίας·
απόφαση-πλαίσιο για την κατάργηση των επίσηµων διαδικασιών έκδοσης
και την υιοθέτηση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών
αποφάσεων·
απόφαση-πλαίσιο για τη θέσπιση µέτρων που θα ρυθµίζουν και θα
διασφαλίζουν την εκτέλεση ενός "ευρωπαϊκού εντάλµατος έρευνας και
σύλληψης"·
έγκριση των κατάλληλων νοµικών κειµένων για την αµοιβαία προσέγγιση
των  εθνικών νοµοθεσιών που διέπουν την αποζηµίωση των θυµάτων
τροµοκρατικών εγκληµάτων·

δεν έχει ορισθεί

Στρατηγική για µια ασφαλέστερη
Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη
βελτίωση της ασφάλειας των
υποδοµών πληροφόρησης και την
καταπολέµηση του εγκλήµατος
πληροφορικής

συντάκτης: επιτρ.ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2001/2070
έγγρ.συνόδου: A5-0284/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Liikanen 05/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

συστάσεις σχετικά µε :
την άµεση ευθύνη της Κοινότητας και της Ένωσης·
την ανάγκη διεθνούς πρωτοβουλίας·
σύσταση φόρουµ της ΕΕ για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο·
πραγµατοποίηση διάσκεψης επιφανών νοµικών των κρατών µελών και
των υποψήφιων προς ένταξη χωρών για την εξέταση θεµάτων σχετικών µε
το έγκληµα στον κυβερνοχώρο καθώς και των προβληµάτων που τίθενται
όσον αφορά τη δικαιοδοσία στο διαδίκτυο·
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του υφισταµένου κανονιστικού
πλαισίου των οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ

δεν έχει ορισθεί
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Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών
κατά το κοινοβουλευτικό έτος 2000-
2001

συντάκτης: επιτρ.ΑΝΑΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/2010
έγγρ.συνόδου: A5-0236/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: de Palacio 06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
και κοινοβ. ΚΜ, à leurs
ΕΠΙΤΡmissions des pétitions, au
médiateur européen et aux médiateurs
nationaux ou autres organes
analogues dans les E-M

έγγραφη του δικαιώµατος αναφοράς εκ µέρους των πολιτών στην
ηµερήσια διάταξη του σχεδίου σύµβασης για τη µελλοντική οικοδόµηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
µελέτη των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν στο παράρτηµα VI,
παράγραφος XVII, του Κανονισµού·
εκπόνηση νέας διοργανικής συµφωνίας που θα επιτρέπει την
αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη εξέταση των αναφορών

δεν έχει ορισθεί

Ειδική έκθεση του διαµεσολαβητή
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µετά την
εξέταση ιδία πρωτοβουλία για την
ύπαρξη Κώδικα Καλής ∆ιοικητικής
Συµπεριφοράς στα διάφορα
κοινοτικά θεσµικά όργανα και
οργανισµούς και τη δυνατότητα
πρόσβασης του κοινού σε αυτόν

συντάκτης: επιτρ.ΑΝΑΦ
στοιχ.φακελ.: 2000/2212
έγγρ.συνόδου: A5-0245/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: de Palacio 06/09/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ,
ευρωπαίος διαµεσολαβητής

τροποποιήσεις στο σχέδιο κειµένου του ευρωπαίου διαµεσολαβητή·
κατάλληλη πρόταση κανονισµού που θα θεσπίζει κώδικα χρηστής
διοικητικής συµπεριφοράς, βάσει του άρθρου 308 της Συνθήκης ΕΚ

δεν έχει ορισθεί
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Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του
ευρωπαίου διαµεσολαβητή για το
έτος 2000

συντάκτης: επιτρ.ΑΝΑΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/2043
έγγρ.συνόδου: A5-0208/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: de Palacio 06/09/01

αποδέκτες: Médiateur européen,
toutes les institutions et organes de
l'UE, κυβερν.s et parlnat, médiateurs
nationaux ou à leurs homologues

συντόµευση της διάρκειας εξέτασης των καταγγελιών·
συνεργασία µε το Κοινοβούλιο ενόψει της σύναψης της νέας διοργανικής
συµφωνίας µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο για την εξέταση των
αναφορών και των καταγγελιών·

δεν έχει ορισθεί

Προστασία των επιβατών
αεροπορικών µεταφορών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

συντάκτης: επιτρ.ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2000/2299
έγγρ.συνόδου: A5-0249/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: de Palacio 04/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

συγκεκριµένες προτάσεις για την παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο ο
Χάρτης των ∆ικαιωµάτων των Επιβατών στην Ευρώπη θα καταστεί
ευρύτερα γνωστός·
επανεξέταση των ρυθµίσεων των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά την
υπερκράτηση θέσεων, την έκδοση εισιτηρίων και τη χορήγηση θέσεων,
ενόψει της εναρµόνισης των εντύπων κατάθεσης καταγγελιών σε
ευρωπαϊκή κλίµατα·
νοµοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες της
ΕΕ ή στα αεροδρόµια να επιβάλουν επιπλέον χρέωση σε άτοµα µε
περιορισµένη κινητικότητα·
έρευνα από ανεξάρτητο φορέα των ενδεχόµενων κινδύνων για τη δηµόσια
υγεία για τους επιβάτες αεροπορικών µεταφορών που πραγµατοποιούν
πτήσεις µεγάλων αποστάσεων και εκπόνηση εµπεριστατωµένης µελέτης
για το ζήτηµα της βαθείας θρόµβωσης των φλεβών

δεν έχει ορισθεί
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Ύπαρξη ενός παγκοσµίου
συστήµατος παρακολούθησης της
ιδιωτικής και οικονοµικής
επικοινωνίας (σύστηµα
παρακολούθησης ECHELON)

συντάκτης: ΕΠΙΤΡmTEMP
στοιχ.φακελ.: 2001/2098
έγγρ.συνόδου:    
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 05/09/01

Συµβούλιο:Neyts-Uytebroeck
05/09/01
Επιτροπή: Liikanen 05/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, SG et
l'Assemblée parlementaire du
Συµβούλιο de l'Europe, κυβερν.s et
aux parlnat des E-M et des pays
candidats, des E-U, d'Australie, de
Nouvelle-Zélande et du Canada.

µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο:
της σύναψης και τροποποίησης διεθνών συνθηκών στον τοµέα της
προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων·
της εθνικής νοµοθετικής δράσης στον τοµέα της προστασίας των πολιτών
και των επιχειρήσεων·
της καταπολέµησης της οικονοµικής κατασκοπείας·
της εφαρµογής του δικαίου και του ελέγχου της εφαρµογής αυτής·
της προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων

δεν έχει ορισθεί
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∆ιέλευση των εξωτερικών συνόρων
και την ανάπτυξη της συνεργασίας
Σένγκεν

συντάκτης: επιτρ.ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.: 2000/2015
έγγρ.συνόδου: A5-0233/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Reding 20/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, Autorité
de ΕΛΕΓrôle ΕΠΙΤΡmune de
Schengen.

λειτουργία του συστήµατος πληροφόρησης Σένγκεν σύµφωνα µε τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων·
συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στο κεκτηµένο
Σένγκεν και υποβολή χρονοδιαγράµµατος των απαιτουµένων νοµικών και
τεχνικών τροποποιήσεων·
αντικατάσταση των διατάξεων του Σένγκεν περί απορρήτων εγγράφων
από άλλες που θα διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού στα
έγγραφα·
ετήσια έκθεση σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν στον τοµέα της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης·
δηµιουργία, στο πλαίσιο της  COSAC, οµάδας εργασίας αρµόδιας για
πρωτοβουλίες που αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης·
πλήρης συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη συζήτηση σχετικά µε τα µέτρα
για την κάλυψη των κενών στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας·
έγκριση δεσµευτικού νοµικού µέσου για την προστασία των δεδοµένων,
το οποίο θα εφαρµοσθεί στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα και θα προσφέρει
εγγυήσεις ισοδύναµες προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ·
έγκριση ενιαίων προτύπων, διαδικασιών, αρµοδιοτήτων και χωριστού
προϋπολογισµού λειτουργίας του ενιαίου ελεγκτικού φορέα σε ό,τι αφορά
τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των τριών συµβάσεων (Σένγκεν, Europol
και χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα)·
διαχείριση του συστήµατος πληροφοριών του Σένγκεν από χωριστό
όργανο, χρηµατοδοτούµενο από τον κοινοτικό προϋπολογισµό

δεν έχει ορισθεί
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11η ετήσια έκθεση της Επιτροπής
για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (1999)

συντάκτης: επιτρ.ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/2057
έγγρ.συνόδου: A5-0247/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Barnier 19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, parlnat
des E-M

προσανατολισµός των ταµείων µε προτεραιότητα και σκοπό τη συµµετοχή
των ΜΜΕ·
απλοποίηση του προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων και
συνδροµή προς τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες για προσαρµογή στις
νέες ρυθµίσεις µέσω ενεργού πολιτικής πληροφόρησης·
εντατικοποίηση της εφαρµογής µιας κοινής πολιτικής για την
περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση·
κοινή εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής προς
το συµφέρον της εσωτερικής περιφερειακής ισότητας στις αποδέκτριες
χώρες και πλήρης ανάλυση της αποτελεσµατικότητάς τους·
εφαρµογή ειδικών µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του
άκρως επισφαλούς χαρακτήρα της απασχόλησης, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις γυναίκες·
παρουσίαση στις ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία
στοιχείων κατανεµηµένων ανα φύλο σχετικά µε τον αντίκτυπο των
παρεµβάσεων για την ένταξη των γυναικών και των ανδρών στην αγορά
εργασίας, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των γυναικών και τον συνδυασµό
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής·
χάραξη πολιτικής συνοχής για την περίοδο µετά το 2006·
λεπτοµερής έκθεση των ενεργειών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα
διαρθρωτικά ταµεία στον τοµέα της αλιείας κατά την περίοδο 1994-1999
και µελέτη της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης στις αλιευτικές
περιοχές της ΕΕ·
κατάλογος των µέτρων που αποσκούν στην τήρηση της αρχής της
προσθετικότητας·
ενεργός συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αξιολόγησης των
πιστώσεων·

δεν έχει ορισθεί

les plus brefs
délais
en 2002

les plus brefs
délais
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Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το
Ταµείο Συνοχής 1999

συντάκτης: επιτρ.ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2001/2058
έγγρ.συνόδου: A5-0248/2001
διαδικ./φάση: COS

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ.: 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Barnier 19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

βελτίωση της διαδικασίας απλοποίησης του ταµείου συνοχής·
εξέταση των λόγων της απόκλισης της αποτελεσµατικότητας και του
αντίκτυπου του Ταµείου Συνοχής στις διάφορες δικαιούχους χώρες·
ενεργός συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αξιολόγησης των
πιστώσεων·
µεγαλύτερη αυστηρότητα της µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
των χρηµατοδοτούµενων από το Ταµείο Συνοχής σχεδίων·
ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τήρησης
των κώδικα συµπεριφοράς για την εκτέλεση των διαρθρωτικών πολιτικών,
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 1999·
βελτίωση της  πληροφόρησης σχετικά µε την αξιολόγηση των σχεδίων·

δεν έχει ορισθεί

Έκθεση  σχετικά µε την ίση αµοιβή
για εργασία ίσης αξίας

συντάκτης: επιτρ.ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.: 2000/2312
έγγρ.συνόδου: A5-0275/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή:∆ιαµαντοπούλου 19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
των Κ-Μ, κοινωνικοί εταίροι

εκπόνηση σύνολης στρατηγικής για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ
των αµοιβών ανδρών και γυναικών

δεν έχει ορισθεί
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Έκθεση σχετικά µε την παρενόχληση
στους χώρους εργασίας

συντάκτης: επιτρ. ΑΠΑΣ
στοιχ.φακελ.: 2001/2339
έγγρ.συνόδου: A5-0283/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Diamantopoulou
19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ,
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση
των όρων διαβίωσης και εργασίας,
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία

µακροπρόθεσµη συστηµατική και προληπτική δράση, κυρίως για την
καταπολέµηση της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας·
να συµπεριληφθούν στους δείκτες για την ποιότητα της εργασίας
ποσοτικοί δείκτες όσον αφορά την ηθική παρενόχληση τους χώρους
εργασίας·
διασαφήνιση ή επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας πλαισίου για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή, άλλως, εκπόνηση νέας
οδηγίας πλαισίου ως νοµικού µέσου για την καταπολέµηση της
παρενόχλησης·
διεξαγωγή συζήτησης για τους τρόπους υποστήριξης δικτύων ή
οργανώσεων σε εθελοντική βάση, κατά της ηθικής παρενόχλησης·
πράσινο βιβλίο για λεπτοµερή ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την
ηθική παρενόχληση τους χώρους εργασίας στα διάφορα κράτη µέλη·
πρόγραµµα δράσης σχετικά µε τη λήψη µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο κατά
της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και αντίστοιχο
χρονοδιάγραµµα·

δεν έχει ορισθεί

Συµβούλιο
européen de
Laeken

Mars 2002
Octobre 2002
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Έκθεση  σχετικά µε τους
ακρωτηριασµούς των γυναικείων
γεννητικών οργάνων

συντάκτης: επιτρ.ΓΥΝΑ
στοιχ.φακελ.: 2001/2035
έγγρ.συνόδου: A5-0285/2001
διαδικ./φάση: INI

απόφαση: εγκρ. ψήφισµα µε τρλ.
ηµεροµ. : 20/09/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου
19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤ, κυβερν.
των Κ-Μ και των χωρών ΑΚΕ

σφαιρική στρατηγική προσέγγιση για την εξάλειψη της πρακτικής του
ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ·
εκστρατεία ευαισθητοποίησης ώστε να µεγιστοποιηθεί η ισχύς της
υφισταµένης νοµοθεσίας και, ελλείψει τοιαύτης, ενθάρρυνση της
εκπόνησης και έγκρισης αντίστοιχης νοµοθεσίας·
λήψη µέτρων δυνάµει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ·
µέτρα για τη χορήγηση άδειας διαµονής και προστασίας των θυµάτων της
πρακτικής αυτής και αναγνώριση του δικαιώµατος ασύλου στις γυναίκες,
νεάνιδες και κορασίδες που κινδυνεύουν να υποστούν γεννητικούς
ακρωτηριασµούς·
αναγκαία µέτρα ώστε να συµπεριληφθεί ως ζήτηµα πρωτεραιότητας στην
ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών του
2002 το θέµα "πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου για τις
γυναίκες που κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασµούς γεννητικών
οργάνων"·
να εξετασθεί, κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται µε τις χώρες ΑΚΕ το
ζήτηµα µιας στρατηγικής για την καταπολέµηση των ακρωτηριασµών
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

δεν έχει ορισθεί

2002

Άτυπο Συµβούλιο της 21/09/01:
µέτρα κατά της τροµοκρατίας

συντάκτης: Συµβούλιο
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: δήλωση

απόφαση: �/�
ηµεροµ.: 19/09/01

Συµβούλιο: Neyts-Uyttebroeck
19/09/01
Επιτροπή: Vitorino 19/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

έκθεση παρακολούθησης και απαρίθµηση των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί

δεν έχει ορισθεί
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∆ιάφορες αποφάσεις

Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Τροποποίηση του άρθρου 3 του
καθεστώτος του ∆ιαµεσολαβητή

συντάκτης: επιτρ.ΣΥΝΤ
στοιχ.φακελ.: 1999/2215
έγγρ.συνόδου: A5-0240/2001
διαδικ./φάση: ACI

απόφαση: εγκριθέν ψήφισµα
ηµεροµ.: 06/09/01

Συµβούλιο: �/...
Επιτροπή:de Palacio  06/09/01

αποδέκτες:  ΣΥΜΒ, ΕΠΙΤΡ

τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 2 της απόφασης της 9 Μαρτίου
1994, άρθρο 195 παράγραφος 4 της ΣΕΚ

∆ιαδικασία σε
εξέλιξη

Ανάπτυξη της υπαίθρου στο πλαίσιο
της Agenda 2000 : ενδιάµεσος
απολογισµός στην Ένωση και στις
υποψήφιες χώρες

συντάκτης: επιτρ. ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: παραποµπή ΟΚΕ

απόφαση:εγκριθ. Γνωµοδότηση
ηµεροµ.: 03/09/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

αποδέκτες: ΟΚΕ

αίτηση διαβούλευσης µε την ΟΚΕ
(άρθρο 52 του Κανονισµού)

Μάρτιος 2002
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Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Ενιδάµεσος απολογισµός των ΚΟΑ
στο πλαίσιο της Agenda 2000

συντάκτης: επιτρ. ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.: �/�
έγγρ.συνόδου: �/�
διαδικ./φάση: παραποµπή ΟΚΕ

απόφαση:εγκριθ. Γνωµοδότηση
ηµεροµ.: 03/09/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

αποδέκτες: ΟΚΕ

αίτηση διαβούλευσης µε την ΟΚΕ
(άρθρο 52 του Κανονισµού)

Μάρτιος 2002
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POST-SESSION.IMPACT

Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου παρουσιάζονται, εξετάζονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών.  ∆υνάµει της συµφωνίας που υπεγράφη
στις 17 Νοεµβρίου 1994 µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, η τελευταία κοινοποιεί τη συνέχεια που δίδεται στα κείµενα που ενέκρινε η ολοµέλεια. Η συνέχεια
αυτή αποτελεί αντικείµενο ανακοίνωσης στην ολοµέλεια.

Ο αντίκτυπος - ποσοστό αποδοχής των νοµοθετικών τροπολογιών υπολογίζεται βάσει του κώδικα ανάλυσης που παρουσιάζεται στο τµήµα POST-SESSION.leg. του παρόντος.
Το ποσοστό αποδοχής για κάθε τοµέα τον οποίο αφορούν οι εγκριθείσες τροπολογίες κυµαίνεται από 0% ώς 100%.  Όταν το ποσοστό  είναι 100%, τούτο σηµαίνει πλήρη
αποδοχή από την Επιτροπή των νοµοθετικών τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών που διαθέτει κάθε όργανο το οποίο συµµετέχει στην νοµοθετική διαδικασία, ο µεν πίνακας που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη
συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή αφορά τα νοµοθετικά κείµενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε µία περίοδο συνόδου n-2, αυτός δε που αφορά τα οριστικά κείµενα
αναφέρεται σε εκείνα των οποίων η φάση έγκρισης έληξε και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα, σειρά L.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ96

∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας
των κατ΄ επάγγελµα εκτελούντων κινητές
δραστηριότητες οδικών µεταφορών

εισηγητής:
επιτροπή: ΑΠΑΣ
στοιχ.φακελ.:1998/0319
έγγρ.συνόδου:A5-0196/2001
διαδικ./φάση: COD ***II
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: 10%                
Προοίµιο:15%
Objet:47,22%
Déf:10%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:42%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 35%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 35,29%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 35,25%

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη, στη γνωµοδότησή
της τις νοµοθ. τροπολογίες  του ΕΚ που έχουν
την υποστήριξή της. Ιδιαίτερα, πρέπει να
αναζητηθεί συµβιβασµός ως προς το ζήτηµα των
ανεξάρτητων οδηγών και της νυκτερινής
εργασιας. ∆εν αποκλείεται το ενδεχόµενο
προσφυγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

εισηγητής:
επιτροπή: ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.:2001/0025
έγγρ.συνόδου:A5-0206/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:100% 
Objet:55,88%
Déf:100%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:13,75%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 40,94%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 41,76%

Η εξέταση του φακέλου από τις οµάδες εργασίας
εντός του Συµβουλίου άρχισε υπό τη σουηδική
προερδία και συνεχίζεται υπό τη βελγική. Επί του
παρόντος δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί ότι
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη
συµφωνίας.

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη
Πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει, για την περίοδο από
28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004, τις
αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατοδοτική
συνεισφορά που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
Ισλαµικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας των Νήσων
Κοµορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων
Κοµορών

εισηγητής:
επιτροπή: ΑΛΙΕ
στοιχ.φακελ.:2001/0088
έγγρ.συνόδου:A5-0192/2001
διαδικ./φάση:CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:0%
Objet:: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:0%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 0%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 0%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 0%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η έγκριση από το
Συµβούλιο είχε προβλεφθεί ως σηµείο "Α"στο
Συµβούλιο οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
υποθέσεων της 10ης Ιουλίου 2001.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου για παρέκκλιση από
ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999 περί καθορισµού των λεπτοµερών κανόνων
και ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική
βοήθεια στον τοµέα της αλιείας

εισηγητής:
επιτροπή: ΑΛΙΕ
στοιχ.φακελ.:2001/0035
έγγρ.συνόδου:A5-0190/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Objet:100%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 100%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 100%

Κατά το Συµβούλιο αλιείας στις 18 Ιουνίου 2001,
ο κ. Fischler παρουσίασε προφορικώς τη θέση
της Επιτροπής. Το αυτό Συµβούλιο είχε
προβλέψει την έγκριση της υπό εξέταση
πρότασης.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου τροποποιητικού του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 περί καθορισµού
των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε
την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της
αλιείας

εισηγητής:
επιτροπή: ΑΛΙΕ
στοιχ.φακελ.:2000/0310
έγγρ.συνόδου:A5-0189/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:42%
Objet:: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:20%
Transit:85%
Ann:20%

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 85%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 33%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  41,88%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Παρόλον ότι η Επιτροπή
είχε υποδεχθεί ευνοϊκά ορισµένες τροπολογίες,
εκτιµά ωστόσο ότι αυτές πρέπει να ληφθούν
υπόψη σε νέα πρόταση τροποποίησης του εν
λόγω κανονισµού.

Οδηγία του Συµβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία
91/630/ΕΟΚ για τους στοιχειώδεις κανόνες για την
προστασία των χοίρων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2001/0021
έγγρ.συνόδου:A5-0210/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:24%
Objet:10,83%
Déf:0%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:32,50%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:14,55%
Transit:80%
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 43,57%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 0%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 13,26%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  19,68%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Επετεύχη πολιτική
συµφωνία εντός του Συµβουλίου τον παρελθόντα
Ιούνιο.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
λυκίσκου

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0330
έγγρ.συνόδου:A5-0204/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:0%
Objet:0%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 0%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 0%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  0%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Επετεύχθη πολιτική
συµφωνία στο Συµβούλιο Οµόφωνα.
∆ιατηρήθηκε η πριµοδότηση των € 480/εκτάριο.
Η έγκριση από το Συµβούλιο είχε προβλεφθεί ως
σηµείο "Α".

Κανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/99 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0317
έγγρ.συνόδου:A5-0197/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:10%
Objet:: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 13,33%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 10%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου περί ειδικών µέτρων,
όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των
Καναρίων Νήσων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0316
έγγρ.συνόδου:A5-0197/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:14,23%
Objet:22,86%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:15%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:10%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 18,44%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  16,25%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".

Κανονισµός του Συµβουλίου περί ειδικών µέτρων,
όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των
Αζορών και της Μαδέρας

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0314
έγγρ.συνόδου:A5-0197/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:13,24%
Objet:13,06%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:11,90%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:10%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 14,02%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  12,46%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου περί ειδικών µέτρων,
όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των
υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0313
έγγρ.συνόδου:A5-0197/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:10%
Objet:20%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:21,79%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:10%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 14,40%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  16,71%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".

Κανονισµός του Συµβουλίου τροποποιητικού, όσον
αφορά τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 για ειδικά µέτρα που
αφορούν ορισµένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των
Καναρίων Νήσων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0309
έγγρ.συνόδου:A5-0195/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:35%
Objet: 65%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:75%   
Transit:75%
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 65%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  53%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου τροποποιητικού, όσον
αφορά τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 για ειδικά µέτρα
υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας όσον αφορά
ορισµένα γεωργικά προϊόντα

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0308
έγγρ.συνόδου:A5-0195/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:35%
Objet:65%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:75%
Transit:75%
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 65%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  53%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".

Κανονισµός του Συµβουλίου τροποποιητικού, όσον
αφορά τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 για ειδικά µέτρα που
αφορούν ορισµένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0307
έγγρ.συνόδου:A5-0195/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:35%
Objet:65%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:75%
Transit:75%
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 65%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  53%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο, στις 28 Ιουνίου, ως σηµείο
"Α".
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999
σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0335
έγγρ.συνόδου:A5-0184/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:15%
Objet:δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:20%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= 16,67%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 20%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  17,50%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Το Συµβούλιο ΓΕΩΡ
τησ 19ης Ιουνίου 2001 ενέκγρινε Οµόφωνα την
πρόταση αυτή που καθορίζει την κατώτατη τιµή
σε  1 250 €.

Οδηγία του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της
κλασικής πανώλους των χοίρων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0214
έγγρ.συνόδου:A5-0143/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:20%
Objet:24,71%
Déf:10%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:10%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit:10%
Ann:60%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 24,81%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  22,12%

Στις 19 Ιουνίου η σουηδική προεδρία υπέβαλε
στο Συµβούλιο ΓΕΩΡΓ πρόταση που υιοθετεί τη
θέση της Επιτροπής σχετικά µε τις νοµοθετικές
τροπολογίες που είχε εγκρίνει το ΕΚ. Επετεύχθη
πολιτική συµφωνία επί του προταθέντος
κειµένου. Το κείµενο, όπως τροποποιήθηκε, θα
εξετασθει στο Συµβούλιο ως "σηµείο Α", ευθύς
ως µεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την καθιέρωση
κοινοτικού µηχανισµού για συντονισµό των
επεµβάσεων πολιτικής άµυνας σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.:2000/0248
έγγρ.συνόδου:A5-0180/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:53,64%
Objet:48,82%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:57,50%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:72,50%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= 56,25%
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 54,21%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  54,40%

Η Επιτροπή υποστήριξε προφορικά ενώπιον της
τεχνικής οµάδας του Συβουλίου τις νοµοθ.
τροπολ. που αποδέχεται. Το Συµβούλιο
εσωτερικών υποθέσεων της 29ης Μαΐου 2001
κατέληξε σε κοινή προσέγγιση που επρόκειτο να
αναθεωρηθεί βάσει των νοµοθ. τροπολ. του ΕΚ.

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση,
παράλληλα µε την µεταρρύθµιση της Επιτροπής, των
ιδιαίτερων µέτρων που αφορούν την οριστική λήξη
των καθηκόντων υπαλλήλων της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

εισηγητής:
επιτροπή: ΝΟΜΙ
στοιχ.φακελ.:2001/0027
έγγρ.συνόδου:A5-0194/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: 40%                
Προοίµιο:33%
Objet:33,75%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:30%
Proced:δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 30%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 36%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  33,50%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
τροποποιηµένη πρόταση τον  Σεπτ-01. Βλ. επίσης
συζήτηση στην ολοµέλεια της 3ης Σεπτεµβρίου
2001 κατά την εξέταση της προφορικής
ερώτησης των  επιτρ. ΝΟΜΙ και επιτρ.ΠΡΟΥ,
έγγρ.B5-0330/2001.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Οδηγία του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον
εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που
επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον αφορά τον φόρο
προστιθέµενης αξίας

εισηγητής:
επιτροπή: ΟΙΚΟ
στοιχ.φακελ.:2000/0289
έγγρ.συνόδου:A5-0149/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:10%
Objet:10%
Déf:10%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:10%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 10%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 10%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  10%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης. Όπως ζητήθηκε κατά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, πρέπει
να έχει επιτευχθεί συµφωνία επί της προτάσεως
πριν από το τέλος τ.έ. (2001). Έχουν ήδη
διεξαχθεί τέσσερις τεχνικές συνεδριάσεις στο
Συµβούλιο και οι εργασίες συνεχίζονται υπό τη
βελγική προεδρία.

Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου που αφορά την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων

εισηγητής:
επιτροπή: ΕΛΕΥ
στοιχ.φακελ.:2001/0024
έγγρ.συνόδου:A5-0183/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: 0%                
Προοίµιο:100%
Objet:52,14%
Déf:10%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:13,33%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Mesures: 14,44%
Transit:δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�=  100%
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 10%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 42,78%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  43,42%

Στο Συµβούλιο JAI της 28ης Μαΐου 2001
επετεύχθη συµφωνία αρχής εν αναµονή της
γνωµοδότησης του ΕΚ. Ο κ.  Vitorino δήλωσε
στη σύνοδο ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να
παρουσιάσει τροποποιηµένη πρόταση. Ωστόσο, η
Επιτροπή δεσµεύθηκε να υποστηρίξει, στη
συνέχεια των εργασιών, ορισµένες τροπολογίες
του ΕΚ. Με βάση τις πληροφορίες αυτές δεν
είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη ως προς την
έγκριση της πρότασης.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά την παροχή
έκτακτης κοινοτικής χρηµατοδοτικής βοήθειας στο
Κοσσυφοπέδιο

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.:2001/0045
έγγρ.συνόδου:A5-0209/2001
διαδικ./φάση: CNS *
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: 60%                
Προοίµιο:35,71%
Objet:75%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:47,50%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:33,75%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= 0%
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 46,11%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  75%

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρουσιάσει
επισήµως τροποποιηµένη πρόταση. Παρουσίασε
προφορικώς τη θέση της στο Συµβούλιο στις  18
Ιουνίου 2001.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη δηµιουργία κοινοτικού
συστήµατος παρακολούθησης, ελέγχου και
ενηµέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.:2000/0325
έγγρ.συνόδου:A5-0208/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:58,57%
Objet:37,86%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig:δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Exec:45%
Proced:75%
Mesures:66,67%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 27,50%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 75%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 52,86%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  48,21%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
τροποποιηµένη πρόταση τον  Σεπτt-01. Ο
φάκελος ενδέχεται να κλείσει στην πρώτη
ανάγνωση. ∆υνατόν να αναµένεται ταχεία
εξέλιξη υπό τη βελγική προεδρία.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.:2000/0327
έγγρ.συνόδου: A5-0205/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:80%
Objet:66%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:55%
Proced:56%
Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 77,50%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 52,86%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  59,74%

Η Επιτροπή προτίθεται να λάβει υπόψη στην
τροποποιηµένη και προγραµµατισµένη για τον
τον  Σεπτt-01 πρότασή της τις νοµοθ. τροπολ. µε
τις οποίες συµφωνεί. Το Συµβούλιο άρχισε την
εξέταση της πρότασης τον Ιούλιο 2001. Η κοινή
θέση του Συµβουλίου αναµένεται τον προσεχή
∆εκέµβριο. Η βελγική προεδρία αποδίδει
προτεραιότητα στον φάκελο..

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την αναφορά περιστατικών
στην πολιτική αεροπορία

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.:2000/0343
έγγρ.συνόδου:A5-0203/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:90%
Objet:78,57%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:90%
Proced:20%
Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 20%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 81,11%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  75%

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
προγραµµατίζεται για τις αρχές Σεπτεµβρίου
2001, το αργότερο. Η πρόταση δεν
περιλαµβάνεται στο χρονοδιδάγραµµα της
βελγικής προεδρίας. Ωστόσο, κατόπιν επαφών µε
τις βελγικές αρχές και λόγω της τεχνικής φύσης
του κειµένου, η βελγική προεδρία δύναται να
εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη την εξέταση της
πρότασης µε την ελπίδα να επιτευχθεί κοινή θέση
στο Συµβούλιο στο τέλος του έτους.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη σύσταση Ταµείου
αποζηµίωσης για ζηµίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή
ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων
συµπληρωµατικών µέτρων

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΦ
στοιχ.φακελ.:2000/0326
έγγρ.συνόδου:A5-0201/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος:30%                 
Προοίµιο:73,50%
Objet:34,09%
Déf:30%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:65%
Proced:30%
Mesures:50%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 53,33%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 47,14%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ: 47,94%

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής έχει
προγραµµατιστεί για Σεπτ, Οκτ-2001. Η συνέχεια
της διαδικασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις προσπάθειες για τη δηµιουργία αντίστοιχου
µηχανισµιού σε διεθνές επίπεδο.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τις στατιστικές έρευνες που
απαιτούνται για τον καθορισµό του δυναµικού
παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών
οπωροφόρων δένδρων

εισηγητής:
επιτροπή: ΓΕΩΡ
στοιχ.φακελ.:2000/0291
έγγρ.συνόδου:A5-0182/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Objet:79,50%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 79,50%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  79,50%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
προσεχώς την τροποποιηµένη της πρόταση. Η
πράξη δεν είναι δυνατόν να περατωθεί σε πρώτη
ανάγνωση.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 111

∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών
90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ όσον αφορά τους
υγειονοµικούς κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.:2000/0230
έγγρ.συνόδου:A5-0185/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Objet:90%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
  

Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 90%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  90%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
τροποποιηµένη πρόταση τον  Σεπτ.-2001. Τπ
Συµβούλιο της 19ης Ιουνίου 2001 κατέληξε σε
πολιτική συµφωνία µέσω  MQ. Η συµφωνία αυτή
βασίζεται στη συµβιβαστική πρόταση που
υπεβλήθη από τη σουηδική προεδρία. Η
Επιτροπή την υποστήριξε. Η συµφωνία αυτή δεν
µεταβάλλει τους στόχους της πρότασης και
λαµβάνει υπόψη τις νοµοθ. τροπολ. του ΕΚ. Το
Συµβούλιο ζήτησε από την COREPER να
ετοιµάσει, βάσει της συµφωνίας αυτής, την κοινή
θέση του Συµβουλίου που πρόκειται να εγκριθεί
ως "σηµείο Α" σε προσεχή σύνοδο του
Συµβουλίου. Αναµένεται να διαβιβασθεί στο ΕΚ
τον Σεπτ. ή Οκτ.  01.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τον καθορισµό των υγειονοµικών
κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.:2000/0259
έγγρ.συνόδου:A5-0200/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:60,77%
Objet:70,38%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:67,50%
Proced:65%
Mesures:90%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:70,50%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 63,75%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= 50%
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  69,04%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
τροποποιηµένη πρόταση τον  Σεπτ.-2001. Τπ
Συµβούλιο της 19ης Ιουνίου 2001 κατέληξε σε
πολιτική συµφωνία µέσω  MQ. Η συµφωνία αυτή
βασίζεται στη συµβιβαστική πρόταση που
υπεβλήθη από τη σουηδική προεδρία. Η
Επιτροπή την υποστήριξε. Η συµφωνία αυτή δεν
µεταβάλλει τους στόχους της πρότασης και
λαµβάνει υπόψη τις νοµοθ. τροπολ. του ΕΚ. Το
Συµβούλιο ζήτησε από την COREPER να
ετοιµάσει, βάσει της συµφωνίας αυτής, την κοινή
θέση του Συµβουλίου που πρόκειται να εγκριθεί
ως "σηµείο Α" σε προσεχή σύνοδο του
Συµβουλίου. Αναµένεται να διαβιβασθεί στο ΕΚ
τον Σεπτ. ή Οκτ.  01.

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα,
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων
και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας
των τροφίµων

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.:2000/0286
έγγρ.συνόδου:A5-0198/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: 20%                
Προοίµιο:51,09%
Objet:56,16%
Déf:41,47%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:30,45%
Proced:53,75%
Mesures:55,91%
Transit:20%
Ann: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  49,81%

Επετεύχθη Οµόφωνα πολιτική συµφωνία εντός
του Συµβουλίου στις 27 Ιουνίου 2001. Η
Επιτροπή δεν ηδυνήθη να προσυπογράψει τη
συµφωνία αυτή, λόγω της θέση της όσον αφορά
τη σύνθεση του διοκητικού συµβουλίου.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού αριθ. 58/97 (ΕΚ, Ευρατόµ) του
Συµβουλίου για τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων

εισηγητής:
επιτροπή: ΝΟΜΙ
στοιχ.φακελ.:2001/0023
έγγρ.συνόδου:A5-0181/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:100%
Objet:: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:100%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 100%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  100%

Η Επιτροπή προτίθεται να ενσωµατώσει στην
τροποποιηµένη της πρότραση τις νοµοθ. τροπολ.
1 έως 9. Η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί επίσης
κάποιες τροπολ. του Συµβουλίου (περιορισµός
της ανάλυσης των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών σε επίπεδο NACE 2). Ο
φάκελος δεν αναµένεται να κλείσει σε πρώτη
ανάγνωση.
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∆ελτίο 22.10.2001 - EL - PE 305.000

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τρλ.Φάκελος
Τύπος διάρθρωσης θέµα στόχο

Παρατηρήσεις ως προς τη συνέχεια
της διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

εισηγητής:
επιτροπή: ΝΟΜΙ
στοιχ.φακελ.:2000/0183
έγγρ.συνόδου:A5-0202/2001
διαδικ./φάση: COD ***I
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:54%
Objet:76,94%
Déf:75%
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:71%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Mesures:62,61%
Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:41,25%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 10%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= 75%
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 65,63%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  64,92%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
προσεχώς τροποποιηµένη πρόταση. Επετεύχθη
Οµόφωνα πολιτική συµφωνία εντός του
Συµβουλίου στις 27 Ιουνίου 2001 Η έγκριση της
πρότασης αναµένεται τέλη 2001 αρχές 2002.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά το όζον στον ατµοσφαιρικό
αέρα

εισηγητής:
επιτροπή: ΠΕΡΒ
στοιχ.φακελ.:1999/0068
έγγρ.συνόδου:A5-0187/2001
διαδικ./φάση: COD ***II
ηµεροµ. έγκρισης:

Τίτλος: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ. 
Προοίµιο:42,50%
Objet:64,58%
Déf: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
Oblig: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Exec:65%
Proced: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.   
Mesures: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Transit: δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.

Ann:42,50%

L= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
�= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ΑΩ-= 65%
€= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
<=>= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
i-PE= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
[X]= δεν αποτέλεσαν αντικ. τρλ.
ε.a= 58,67%

τελικό ποσοστό αποδοχής
των νοµοθ. τρλ:  59,41%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
προσεχώς τροποποιηµένη πρόταση. Σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις της Επιτροπής είναι µάλλον
απίθανο να αποδεχθεί το Συµβούλιοι τις νοµοθ.
τροπολ. του ΕΚ και δεν αποκλείεται το
ενδεχόµενο προσφυγής στη διαδικασία
συνδιαλλαγής.

_______________________



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