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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:

Aριθ. 35/2001: Αθλητικά κέντρα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο·

Aριθ. 36/2001: Μείωση, στις 45 ηµέρες, της διάρκειας διατήρησης των µηνυµάτων στα  ηλεκτρο-
νικά γραµµατοκιβώτια των βουλευτών και των βοηθών που χρησιµοποιούν το σύ-
στηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Aριθ. 37/2001: Τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της ρύθµισης που διέπει την καταβολή των
                                       εξόδων και αποζηµιώσεων των βουλευτών·

Aριθ. 38/2001: ∆ιαγραφή των δροµολογίων των  υπηρεσιακών οχηµάτων προς τα αεροδρόµια
 Charleroi, Antwerp and Liege·
(Τhe minibus shuttle service between Parliament and the nearest airports is to end)*

Aριθ. 39/2001: Κυκλοφορία στην οδό  Wiertz·

Aριθ. 40/2001: Σχέδιο αναφοράς που έχει στόχο να εµποδίσει την καταστροφή του παλαιού σταθ-
µού Quartier Léopold·

Aριθ. 42/2001: Καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήµατος για τη σύνταξη δηλώσεων οικονοµικών
                                       συµφερόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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

* ∆ιατίθεται στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Επίσηµη ανακοίνωση της εκλογής Ολλανδού βουλευτή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 12 Νοεµβρίου 2001, έλαβε γνώστη της
εκλογής του

 κ.Αdriaan VERMEER

σε αντικατάσταση του κ. Jan-Kees WIEBENGA (ELDR/NL), µε ισχύ από 6 Νοεµβρίου2001.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                       (Κατάσταση στις 28.11.2001)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Frank Vanhecke Χρήση γλωσσών κατά την υποβολή ευρωπαϊκών
σχεδίων στην Επιτροπή

E-3042/01

Elmar Brok H σηµασία των ηλεκτρονικών συστηµάτων
γεωγραφικών πληροφοριών για την οικονοµική
ανάπτυξη

E-3043/01

Iωάννης Μαρίνος Ταµείο Συνοχής και ∆.Ε.Υ.Α.Χ. E-3044/01

Glenys Kinnock Ναυαγοσώστες E-3045/01

Albert Maat Εισαγωγή αλατισµένων φιλέτων κοτόπουλου E-3046/01

Ilda Figueiredo ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας E-3047/01

Ilda Figueiredo Lloyd's και η οδηγία 73/239/ΕΟΚ E-3048/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Έλεγχοι για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων E-3049/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Συµπληρωµατικά στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων

E-3050/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Το κόστος των οδικών έργων στην Ελλάδα E-3051/01

΄Αννα Καραµάνου Η απελευθέρωση των οµήρων E-3052/01

΄Αννα Καραµάνου Η απελευθέρωση των οµήρων E-3053/01

΄Αννα Καραµάνου Θρησκευτικές ταραχές στη Νιγηρία E-3054/01

΄Αννα Καραµάνου Θρησκευτικές ταραχές στη Νιγηρία E-3055/01

Isidoro Sánchez García Εξασφάλιση της αεροπορικής πρόσβασης σε εξαιρετικά
αποµεµακρυσµένες νήσους και περιφέρειες υπό τις
συνθήκες της σηµερινής κρίσης των διεθνών
αεροπορικών συνδέσεων

E-3056/01

María Sornosa Martínez Έλεγχοι κατασκευής και εισαγωγής ιατροτεχνολογικών
µηχανηµάτων

E-3057/01

Vincenzo Lavarra και Giovanni
Pittella

Αίτηση παράτασης για συµπλήρωση
Πολυπεριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(ΠΕΠ)

E-3058/01

Hiltrud Breyer Κατάργηση των επιδοτήσεων για την εκτροφή ταύρων
για ταυροµαχίες µε βάση νέα στοιχεία

E-3059/01

Pere Esteve Λανθασµένη ονοµασία των Illes Balears (Βαλεαρίδες) E-3060/01
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Cristiana Muscardini και
Antonio Mussa

Χηµικές ή βακτηριολογικές ουσίες και κλιµατιστικές
εγκαταστάσεις

E-3061/01

Erik Meijer Προώθηση της ενσωµάτωσης και των προοπτικών
µέλλοντος των παιδιών Ρόµα, µέσω της επαρκούς
προσφοράς εκπαίδευσης στη γλώσσα και το πολιτιστικό
τους πλαίσιο

E-3062/01

Erik Meijer Η αεροπορική καταστροφή της 8ης Οκτωβρίου 2001 και
η έλλειψη ραντάρ εδάφους στο παλιό αεροδρόµιο του
Linate στο Μιλάνο, το οποίο προβλέπεται να κλείσει
αλλά βρίσκεται ακόµη ενεργεία

E-3063/01

Jan Andersson ∆ιαφορά σχετικά µε λιµενικά τέλη E-3064/01

Gerhard Schmid Ανάµειξη του Βέλγου υπουργού εξωτερικών σε
υπόθεση διαφθοράς

E-3065/01

Mario Borghezio Αποκλεισµός των ιταλών πρώην κρατουµένων,
στρατιωτικών και πολιτών από τις γερµανικές
αποζηµιώσεις

P-3066/01

Olivier Dupuis Απέλαση του κ. Fava Minor από το Λ.∆.Κ. P-3067/01

Ian Hudghton <Titre>Πολιτική κεντρικών λιµένων για
εµπορευµατοκιβώτια</Titre>

P-3068/01

Neil MacCormick Πολιτική κεντρικών λιµένων για εµπορευµατοκιβώτια P-3069/01

Chantal Cauquil Θανάτωση δελφινιών στα κοινοτικά ύδατα P-3070/01

Michl Ebner Η µικροδιήθηση του νωπού γάλακτος στις
αγροκτηνοτροφικές επιχειρήσεις

E-3071/01

Hiltrud Breyer Κρούσµατα σαλµονέλας εξαιτίας πληµµελούς
µεταφοράς και µαζικής εκτροφής ζώων

E-3072/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Αναγνώριση Πτυχίων Αρχιτεκτόνων E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda ∆ιακρίσεις στην Ισπανία κατά πιλότων µε αναπηρίες E-3074/01

Isidoro Sánchez García Ενισχύσεις που ελήφθησαν από τις Κανάριες Νήσους
κατά την περίοδο 1991-2001. Άκρως αποµακρυσµένες
περιοχές

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Το θέµα των δηµόσιων ενισχύσεων προς την Terra
Mítica (Αλικάντε), χορηγηθέντα δάνεια

E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Το θέµα των δηµόσιων ενισχύσεων του θεµατικού
πάρκου "Terra Mítica" (Αλικάντε)

E-3077/01

Bart Staes Η ευρωπαϊκή θέση σχετικά µε την ανάπτυξη µιας
αντιπυραυλικής ασπίδας από τις Ηνωµένες Πολιτείες

E-3078/01
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Ilda Figueiredo Εµπορικό πακέτο µε το Πακιστάν και επιπτώσεις του
στον τοµέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών
ένδυσης

E-3079/01

Sérgio Marques Πυρηνική σύντηξη στο "Έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο" E-3080/01

Jonas Sjöstedt Εφαρµογή του συστήµατος Eurodac στην πράξη E-3081/01

Jonas Sjöstedt Κόστος του ελέγχου της µετανάστευσης εντός του
χώρου Σένγκεν

E-3082/01

Marialiese Flemming Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και µέτρα
προστασίας για πυρηνικούς σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής

P-3083/01

Gabriele Stauner ∆ηλώσεις εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τους κινδύνους
που εγκυµονεί το νοθευµένο βούτυρο για την υγεία

P-3084/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων του ΚΠΣ και
των έργων του Ταµείου Συνοχής

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Ταξίδια του Γενικού ∆ιευθυντή Αλιείας E-3086/01

Erik Meijer Η προβλεπόµενη εγκατάσταση 109 αιολικών στροβίλων
στο δρόµο που ακολουθούν τα αποδηµητικά πτηνά κατά
µήκος του ολλανδικού τµήµατος της Θάλασσας των
Wadden και η έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση
ασυµβίβαστου µε τις ισχύουσες οδηγίες

E-3087/01

Erik Meijer Οι ανησυχίες του Stephen Hawking όσον αφορά τις
πιθανότητες εξαφάνισης του ανθρωπίνου γένους ως
συνέπεια ατυχηµάτων λόγω βιολογικών πειραµάτων
στον τοµέα της γενετικής µηχανικής

E-3088/01

Erik Meijer Η ισότιµη καταπολέµηση του ιού του AIDS και των
τροπικών ασθενειών αφενός και της ασθένειας του
άνθρακα αφετέρου, µέσω της ίσης πρόσβασης όλων στις
φαρµακευτικές αγωγές

E-3089/01

Sérgio Marques Προγράµµατα URBAN II E-3090/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Πορεία υλοποίησης προγραµµάτων αναδιάρθρωσης του
ελληνικού αµπελώνα

E-3091/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Πορεία ελαιοκοµικού µητρώου στην Ελλάδα E-3092/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Χρησιµοποίηση πόρων Κοινοτικού Ταµείου Έρευνας
και Πληροφόρησης για τον καπνό

E-3093/01

Σταύρος Ξαρχάκος Πειρατικοί δίσκοι ακτίνας (CD) E-3094/01

Σταύρος Ξαρχάκος Κυκλώµατα µαστροπείας E-3095/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Εφαρµογή οδηγιών σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια
στον τόπο εργασίας

E-3096/01
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Heidi Hautala Mεταβατική περίοδος για την εισαγωγή ορίων διοξίνης
στη Φινλανδία

E-3097/01

Claude Moraes Υπόθεση Tracey Housel, βρετανού υπηκόου που
καταδικάσθηκε σε θάνατο στη Γεωργία, Ηνωµένες
Πολιτείες

P-3098/01

W.G. van Velzen Χαλυβουργία, αµερικανικές κρατικές ενισχύσεις και
εισαγωγικοί περιορισµοί

P-3099/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Επιβολή πρόσθετου Φόρου ∆ηµοσίου σε δασικά
προϊόντα στην Ελλάδα

E-3100/01

Struan Stevenson και άλλοι Η αλιεία του µπακαλιάρου E-3101/01

Yasmine Boudjenah Παροχή σε τρίτες χώρες υλικού που ενδέχεται να
χρησιµοποιηθεί για εσωτερική καταστολή

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Παροχή σε τρίτες χώρες υλικού που ενδέχεται να
χρησιµοποιηθεί για εσωτερική καταστολή

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Επικύρωση της Συµφωνίας του Κοτονού E-3104/01

Yasmine Boudjenah Πρακτικές των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων E-3105/01

Jean-Claude Fruteau Μελέτη των επιπτώσεων της πρωτοβουλίας "Όλα εκτός
από όπλα"

P-3106/01

Torben Lund Καταστροφή της φυσικής κληρονοµιάς της Ανατολικής
Ευρώπης από τα έργα που υποστηρίζει η ΕΕ στον τοµέα
των µεταφορικών υποδοµών

P-3107/01

Chris Davies Σήµατα ευρωπαϊκών προτύπων CΕ σε όπλα
αναισθητοποίησης

E-3108/01

Chris Davies ∆ιαδικασίες για τη χορήγηση υποτροφιών ΕΚΤ σε
πανεπιστήµια

E-3109/01

Bart Staes Εφαρµογή ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε τις
προκηρύξεις δηµοσίων διαγωνισµών

E-3110/01

Erik Meijer Αποδοχή ή αντίδραση στα συνεχιζόµενα διαβήµατα της
εταιρείας υπολογιστών  Microsoft να αποκτήσει µία
άτρωτη µονοπωλιακή θέση µέσω αλληλένδετων
πωλήσεων

E-3111/01

Erik Meijer Συνέπειες από το προτεινόµενο αντιτροµοκρατικό
πλαίσιο και το ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως για ήδη
υφιστάµενα πολιτικά δικαιώµατα.

E-3112/01

Theresa Villiers ∆απάνες για την υγεία P-3113/01

Theresa Villiers ∆απάνες για την υγεία E-3114/01
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Rosa Miguélez Ramos Ενισχύσεις προς τον τοµέα της καλλιέργειας
οστρακοειδών στο  Languedoc (Γαλλία)

E-3115/01

Giovanni Pittella Η κατάσταση του περιβάλλοντος στη Marianna di
Pietrabianca (CZ), στην Ιταλία

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen Ο τοµέας των εναέριων µεταφορών µετά την 11η
Σεπτεµβρίου 2001

P-3117/01

Emilia Müller Πρόγραµµα Leader + P-3118/01

Ακυρωθείσα ερώτηση P-3119/01

Graham Watson Ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση

E-3120/01

Brice Hortefeux Ασφάλεια στις σήραγγες P-3121/01

Χρήστος Φώλιας Προβλήµατα διαχείρισης στην κατασκευή των
σιδηροδροµικών έργων στην Ελλάδα στα πλαίσια του
ΚΠΣ

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Οδηγία 98/34 - κοινοποίηση 2001/0267/NL E-3123/01

Rolf Linkohr Η µεταφορά της οδηγίας 89/618/Ευρατόµ E-3124/01

María Valenciano Martínez-
Orozco

Χρηµατοδότηση κατά 85% µιας νέας γραµµής του
µητροπολιτικού σιδηροδρόµου στην Αυτόνοµη
∆ιοικητική Περιφέρεια της Μαδρίτης

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Εναρµόνιση των ρυθµίσεων σε ζητήµατα ανταγωνισµού E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Η ισχύς των ραδιοφωνικών µεταδόσεων E-3127/01

Jean-Claude Fruteau Επιπτώσεις της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ
και της πρωτοβουλίας "ΕΒΑ" στις πλέον
αποµακρυσµένες περιφέρειες

E-3128/01

Monica Frassoni Χρήση των γηπέδων γκόλφ του  Is Arenas στη Σαρδηνία
της Ιταλίας

E-3129/01

Mario Borghezio Τροµοκρατικές επιθέσεις εναντίον χριστιανών στο
Πακιστάν

E-3130/01

Roberta Angelilli Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς µετά τις
σφαγές της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

E-3131/01

W.G. van Velzen Συνέχεια της ερωτήσεως που αφορά τις διακρίσεις στον
τοµέα της κινητής τηλεφωνίας

E-3132/01

Avril Doyle Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 925/1999 του Συµβουλίου για
την εγγραφή στα νηολόγια και τη λειτουργική
εκµετάλλευση εντός της Κοινότητας ορισµένων τύπων
αεριωθουµένων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων

P-3133/01
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Jan Mulder Οι συνέπειες της κρατικής χρηµατοδότησης των µέτρων
για την πρόληψη της ΣΕΒ

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Κατάλογος περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών που
διαπιστώθηκαν στην Ισπανία όσον αφορά τα Ταµεία
ΕΚΤ και ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 1994-1999

P-3135/01

Mark Watts H καταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή ζώντων
βοοειδών

E-3136/01

Glyn Ford Το πρόστιµο στις γαλλικές ποδοσφαιρικές αρχές για τα
εισιτήρια του Παγκοσµίου Κυπέλλου

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Απαγόρευση των παρασυρόµενων δικτύων στην ΕΕ E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Αποζηµίωση αποστολής των υπαλλήλων της Επιτροπής E-3139/01

Hanja Maij-Weggen Αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων από κράτη µέλη
της ΕΕ στη Ρωσία

P-3140/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προβλήµατα διαχείρισης στην κατασκευή των
σιδηροδροµικών έργων στην Ελλάδα στα πλαίσια του
ΚΠΣ

P-3141/01

Gary Titley Κανονισµοί περί κρατικών ενισχύσεων και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

P-3142/01

Luciano Caveri Σήραγγα του Λευκού Όρους P-3143/01

Carlos Coelho Καθυστερήσεις στη µεταφορά οδηγιών P-3144/01

Jo Leinen Η µεταφορά της οδηγίας 89/618/Ευρατόµ E-3145/01

Gary Titley Ελευθερία για τους Ισραηλινούς αγνοουµένους πολέµου E-3146/01

Nicholas Clegg Ενηµερωτικά πακέτα 'Το ευρώ χωρίς δυσκολίες' E-3147/01

Jaime Valdivielso de Cué Αλιεία E-3148/01

Brice Hortefeux Φορολογικοί παράδεισοι εντός της ΕΕ E-3149/01

Brice Hortefeux Φορολόγηση των εταιρειών E-3150/01

Luciano Caveri Σήραγγα του Λευκού Όρους E-3151/01

Lousewies van der Laan Βιοµετρικό διαβατήριο E-3152/01

Helena Torres Marques Κόστος των τραπεζικών συναλλαγών που γίνονται µέσω
του δικτύου Multibanco στην Πορτογαλία

E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Παραβίαση της νοµοθεσίας στον τοµέα του
ανταγωνισµού

E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Ερµηνεία της οδηγίας σχετικά µε τις συσκευασίες και τα
απόβλητα συσκευασιών (94/62/ΕΚ)

E-3155/01
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Charles Tannock Κατάσχεση υποτιθεµένων λαθραίων ειδών από τα
Τελωνεία της Αυτής Μεγαλειότητος σε σηµεία εισόδου
του Ηνωµένου Βασιλείου

E-3156/01

Charles Tannock ∆ιαφάνεια στην εφαρµογή των διαδικασιών εποπτείας
σε σχέση µε την διατήρηση των αλιευτικών αποθεµάτων
γάδου και µπακαλιάρου της Βορείου Θαλάσσης

E-3157/01

Massimo Carraro και Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Αντίγραφο του κεκτηµένου και των εκθέσεων screening E-3159/01

Jannis Sakellariou Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου E-3160/01

Bertel Haarder Ο ρόλος της ∆ανίας στην καταπολέµηση της
σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών

E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Απουσιασµός των υπαλλήλων της Επιτροπής E-3162/01

Theresa Villiers Καταδίκες για ξέπλυµα χρήµατος E-3163/01

Theresa Villiers Καταδίκες για ξέπλυµα χρήµατος E-3164/01

Lord Inglewood Το Sellafield και η Ιρλανδική Κυβέρνηση E-3165/01

Lord Inglewood Το Sellafield και η Ιρλανδική Κυβέρνηση E-3166/01

Fernando Fernández Martín Συγχρηµατοδότηση  προγραµµάτων συνεργασίας και
ανάπτυξης

E-3167/01

Fernando Fernández Martín Πρόγραµµα βοήθειας για τα παιδιά και τους νέους του
δρόµου στην Κολοµβία

E-3168/01

Sergio Berlato Αθέµιτος ανταγωνισµός στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη

E-3169/01

Sebastiano Musumeci Ρύθµιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-3170/01

Cristiana Muscardini Το ατύχηµα του S. Gottardo E-3171/01

Maria Sanders-ten Holte Ανεπαρκής ασφάλεια  παιδιών που επιβαίνουν σε
µηχανές

E-3172/01

Erik Meijer Η κατά προτεραιότητα παροχή πληροφοριών σε µέλη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την επίσηµη
καταγραφή πιθανών παρατυπιών

P-3173/01

Iωάννης Αβέρωφ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή
υδροηλεκτρικών έργων στην περιφέρεια Ηπείρου

P-3174/01

Marco Cappato Εξαφάνιση των Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh,
Chanmanivong και Keochay

P-3175/01
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Werner Langen Οριστική γνωστοποίηση των ζωνών προστασίας των
πτηνών από τη Γερµανία

P-3176/01

Χρήστος Ζαχαράκης ∆ολοφονίες απεργών πείνας στην Τουρκία P-3177/01

Reimer Böge Νέες ρυθµίσεις σχετικά µε ποσοστώσεις εισαγωγής
κατεψυγµένων βοείου κρέατος

E-3178/01

Herbert Bösch Έκθεση σχετικά µε την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
στον τοµέα των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα και
των χιονοδροµικών αναβατήρων για τη µεταφορά
ατόµων

E-3179/01

Χρήστος Ζαχαράκης ∆ολοφονίες απεργών πείνας στην Τουρκία E-3180/01

John McCartin Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων E-3181/01

Alexander de Roo Χωµατερή στη νήσο Gozo (Μάλτα) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Ζηµίες στις καλλιέργειες από την πανίδα του Φυσικού
∆ρυµού του Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Κάλυψη που προσφέρεται στο Ισλαµικό Κέντρο του
Μιλάνου

E-3184/01

Mario Borghezio Βόρεια Κύπρος "θερµοκήπιο" τροµοκρατίας: Η Ευρώπη
να προβεί σε ενέργειες προς την Τουρκία

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen Κρέας άγριων ζώων E-3186/01

Hanja Maij-Weggen Κρέας άγριων ζώων E-3187/01

Jan Mulder Ευρωπαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη τοµέων
επιχειρήσεων

E-3188/01

Willi Rothley Οι γλώσσες στην ΕΕ P-3189/01

Christel Fiebiger Βιογραφική συνάντηση για την ηπειρωτική ζώνη E-3190/01

Elizabeth Lynne Σήµατα ευρωπαϊκών προτύπων CΕ σε όπλα
αναισθητοποίησης

E-3191/01

Raffaele Costa Χρηµατοδότηση του διευρωπαϊκού δικτύου E-3192/01

Raffaele Costa Κοινοτική συνεισφορά σε εταιρίες και οργανισµούς E-3193/01

Aντώνιος Τρακατέλλης Μετρό Θεσσαλονίκης: στοιχεία όσον αφορά την έκβαση
του έργου και ένταξη αυτού στο ΙΙΙ ΚΠΣ

P-3194/01

James Provan Η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας
∆ηµοσιογράφων

E-3195/01

Jens-Peter Bonde Ενηµέρωση E-3196/01

Χρήστος Φώλιας και
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Αντιµετώπιση των κακοτεχνιών από τις Ελληνικές
Αρχές

E-3197/01
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Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία υλοποίησης ΠΑΘΕ E-3198/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία ολοκλήρωσης έργων που σχετίζονται µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες

E-3199/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Υλοποίηση του προγράµµατος "Ολοκληρωµένες
Παρεµβάσεις" για την καταπολέµηση της ανεργίας στην
Ελλάδα

E-3200/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κακοτεχνίες στη περιοχή της Μαλακάσας E-3201/01

Graham Watson Ανάκαµψη της αεροδιαστηµικής βιοµηχανίας µετά τις
τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου

E-3202/01

Giovanni Pittella Μεταφορά τµήµατος της εταιρείας Ericson στον όµιλο
El.Man

E-3203/01

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Παράνοµη χωµατερή στη Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου
Ηλείας

E-3204/01

Alexander de Roo και άλλοι Η τιµή του νερού άρδευσης και το ισπανικό εθνικό
υδρολογικό σχέδιο

E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco και María Sornosa
Martínez

Μονάδα αεριοποίησης πλαστικών Poliglás στην περιοχή
Ribesalbes

E-3206/01

Robert Goebbels Η υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου E-3207/01

Adriana Poli Bortone και
Elizabeth Montfort

∆ικαίωµα στη ζωή E-3208/01

Stefano Zappalà και Antonio
Tajani

Νήσος του Αγίου Στεφάνου E-3209/01

Erik Meijer Το ασυµβίβαστο της επέκτασης του λιµένα του
Ρότερνταµ µε ένα δεύτερο Maasvlakte στη Βόρειο
Θάλασσα, µε την εφαρµογή της οδηγίας για τα πτηνά

E-3210/01

Kathalijne Buitenweg Άδειες παραµονής σε συζύγους του ιδίου φύλου E-3211/01

John Bowis και άλλοι Αποτίµηση του αντικτύπου που έχει στις επιχειρήσεις η
οδηγία περί φυσικών παραγόντων (κραδασµοί)

E-3212/01

Philip Bradbourn και άλλοι Συνέπεια του νέου τραπεζογραµµατίου ? 500 για το
πλύσιµο χρηµάτων

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Συνεδρίαση της 4ης Νοεµβρίου 2001 στο Λονδίνο E-3214/01

Torben Lund Αφαίρεση πτερών από ζωντανές χήνες P-3215/01

Jean Lambert Απολύµανση αεροσκάφους E-3216/01

Jean Lambert Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη
Μεγαλόπολη (Ελλάδα)

E-3217/01
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Jean Lambert Χρηµατοδότηση της ΕΕ για τις µεταφορές στην
Πελοπόννησο

E-3218/01

Pere Esteve ∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού µη Στρατιωτικού Σώµατος E-3219/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου θ) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ι) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ια) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου α) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3223/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου β) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου γ) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου δ) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3226/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ε) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3227/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου στ) του άρθρου 3 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου α) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου β) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου β) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3231/01
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Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν επί τη βάσει
του άρθρου 4, παρ. γ της κοινής θέσης του Συµβουλίου
της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3232/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου δ) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Απολογισµός των ενεργειών στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ε) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου στ) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ζ) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου η) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου θ) του άρθρου 4 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου α) του άρθρου 5 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3239/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου β) του άρθρου 5 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3240/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου γ) του άρθρου 5 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου γ) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου δ) του άρθρου 5 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου α) του άρθρου 6 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3244/01
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Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου β) του άρθρου 6 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου γ) του άρθρου 6 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3246/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου δ) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ε) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου στ) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου ζ) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου η) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Απολογισµός της δράσης στο Αφγανιστάν βάσει του
σηµείου α) του άρθρου 2 της κοινής θέσης του
Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Ο ακτιβιστής των Ρόµα Rudko Kawczynski P-3253/01

Daniela Raschhofer Ανάκτηση ιδίων πόρων στο πλαίσιο της καταπολέµησης
της απάτης

E-3254/01

Daniela Raschhofer Yλοποίηση των προγραµµάτων και υποστήριξη των
παραµεθόριων περιφερειών

E-3255/01

André Brie Η τύχη των απαχθέντων Ισραηλινών στρατιωτών E-3256/01

Nirj Deva Αυτοδιάθεση E-3257/01

Paul Lannoye Χρησιµοποίηση ζώων για πειραµατικούς σκοπούς E-3258/01

Mario Borghezio Χρήση της προβηγκιανής γλώσσας στο πλαίσιο των
Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων - Τορίνο 2006

E-3259/01

Jan Wiersma Ο ακτιβιστής των Ρόµα Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Κανονισµός (Ε Ε ) 1347/2000 και δυνατότητα
πολιτικού γάµου και υιοθεσίας από άτοµα του ιδίου
φύλου στην Ολλανδία

E-3261/01
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Gary Titley Ελευθερία λόγου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην
Γεωργία

E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Κοινοτικό Ταµείο Καπνού P-3263/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Κύµα λαθροµεταναστών στην Ελλάδα - Ο ρόλος της
Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας

P-3264/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τροποποίηση του προγράµµατος έρευνας για την
καταπολέµηση του άνθρακα

E-3265/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Συστάσεις Επιτροπής για την πολιτική απασχόλησης
στην Ελλάδα

E-3266/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Λίµνη Κουρνά E-3267/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την αποζηµίωση των
θυµάτων βιαίων εγληµάτων

E-3268/01

Aλέξανδρος Αλαβάνος Έλεγχος των εργαστηρίων άνθρακα στην Ευρώπη E-3269/01

Nirj Deva Nαβάβης Khair Baksh Marri E-3270/01

Sebastiano Musumeci Εµπόδια στην εξαγωγή πορτοκαλιών σαγκουινιών E-3271/01

Raffaele Costa Μέλη του ριζοσπαστικού κόµµατος που ασκούν ενεργό
δράση στο Λάος και σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων

E-3272/01

Frank Vanhecke Η ενίσχυση του τοµέα εναερίων µεταφορών E-3273/01

Patricia McKenna Αναπτυξιακά σχέδια υδατοκαλλιέργειας στην Ιρλανδία P-3274/01

Michl Ebner Ενδοκοινοτική αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων -
φορολογική αντιµετώπιση

E-3275/01

Michl Ebner Μετάθεση υπαλλήλων της OLAF E-3276/01

Hiltrud Breyer Πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ως πιθανοί στόχοι τροµοκρατικών επιθέσεων

E-3277/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προβλήµατα στον προϋπολογισµό χρηµατοδότησης της
κατασκευής του υδροθεραπευτηρίου Κυλλήνης στην
Ελλάδα

E-3278/01

Glyn Ford Εξαίρεση από τα τέλη ιατρικής συνταγής E-3279/01

John McCartin Η Σύµβαση της Λοµέ και η βοήθεια συνεργασίας της
ΕΕ

E-3280/01

Isidoro Sánchez García Κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την Κούβα E-3281/01

Laura González Álvarez Ρύπανση του περιβάλλοντος στο San Claudio (Οβιέδο,
Αστούριας)

E-3282/01
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Laura González Álvarez Παρεµπόδιση εκφόρτωσης ισπανικών σκαφών στον
λιµένα της La Rochelle (Γαλλία)

E-3283/01

Francesco Rutelli Ευρωπαϊκή ηµέρα κατά της θανατικής ποινής E-3284/01

Paulo Casaca Λαθρεµπόριο καπνού E-3285/01

Paulo Casaca Χρηµατοδοτική προσαρµογές στο πλαίσιο της ΚΑΠ E-3286/01

Ilda Figueiredo Επιστροφές για τη χρησιµοποίηση του αµύλου των
γεωµήλων και των παντοειδών αµύλων των σιτηρών και
ενισχύσεις στο άµυλο των γεωµήλων

P-3287/01

Martin Callanan ∆απάνες από τον προϋπολογισµό του 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Η επιχορήγηση του καπνού E-3289/01

Christopher Heaton-Harris Η κοινωνική ένταξη στα κράτη µέλη E-3290/01

Christopher Heaton-Harris Η χρηµατοδότηση του αθλητισµού E-3291/01

Jonas Sjöstedt Πιθανές διακρίσεις σε βάρος γυναικών στο πλαίσιο του
σουηδικού ασφαλιστικού συστήµατος κατά των
εργασιακών ατυχηµάτων

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Υποστήριξη της Επιτροπής στην Team Europe Junior E-3293/01

Jonas Sjöstedt Παρεκκλίσεις της Σουηδίας όσον αφορά τις ζωοτροφές E-3294/01

Jonas Sjöstedt Απορρύθµιση των λιµενικών υπηρεσιών E-3295/01

Jonas Sjöstedt Ανεπαρκείς έλεγχοι λάσπης αποβλήτων E-3296/01

Jonas Sjöstedt Σουηδική απαγόρευση όσον αφορά τις όρνιθες σε
συστοιχία κλωβών

E-3297/01

Jonas Sjöstedt Κατάργηση των εισφορών της ΕΕ για την κακή
µεταχείριση των ζώων

E-3298/01

Jonas Sjöstedt Βοήθεια προς τη Σλοβακία E-3299/01

Jonas Sjöstedt Εναρµόνιση της φορολογίας επί των αλκοολούχων
προϊόντων

E-3300/01

Jonas Sjöstedt Εναρµόνιση των ρυθµίσεων σχετικά µε τις φιάλες
υγραερίου

E-3301/01

Jonas Sjöstedt Άνιση µεταχείριση εις βάρος του κραµβέλαιου E-3302/01

Jonas Sjöstedt Ανωµαλίες στο πλαίσιο του Γραφείου διεθνών
προγραµµάτων της Στοκχόλµης

E-3303/01

Jonas Sjöstedt Παρουσία σαλµονέλας σε κρέας που εισάγεται στη
Σουηδία

E-3304/01

Jonas Sjöstedt Μονοπώλιο του παιγνίου στη Σουηδία E-3305/01
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Jonas Sjöstedt Σουηδικός νόµος για το σηµάδεµα των σκυλιών E-3306/01

Hiltrud Breyer Σύσταση σχετικά µε την εκτροφή γουνοφόρων ζώων E-3307/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πυρήνες τροµοκρατών στα Βαλκάνια E-3308/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Φαινόµενα κακοδιοίκησης από τους ελληνικούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς

E-3309/01

Iωάννης Σουλαδάκης Η κρίση που διέρχεται η αεροπορική και τουριστική
βιοµηχανία της Ευρώπης

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Είσοδος της Ρωσίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου

E-3311/01

Salvador Garriga Polledo Προβολή των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
κόσµο

E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Ενισχύσεις για να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση οίνων
στην ΕΕ

E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Χάρτης δικαιωµάτων των χρηστών του νοµικού
συστήµατος εφαρµογής του δικαίου

E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Τουριστική διαιτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Ενισχύσεις για την εµπορική διάθεση οικολογικών
προϊόντων της Ανδαλουσίας

E-3316/01

__________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0338/01)                                                13 και 14 Νοεµβρίου 2001

32 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Chris DAVIES Κατευθυντήριες γραµµές για τη διεργασία ενσωµάτωσης
των στρατηγικών που χαράχθηκαν στο Κάρντιφ

H-0778/01

Manuel MEDINA ORTEGA Αποβίβαση µεγάλου αριθµού παρανόµων µεταναστών στα
Κανάρια

H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Αναφορά στον εθνικισµό στα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 2001

H-0783/01

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Παράνοµες είσοδοι λαθροµεταναστών στην Ελλάδα µέσω
Τουρκίας - Παραβίαση εταιρικής σχέσης

H-0784/01

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

∆ηλώσεις Μπερλουσκόνι H-0788/01

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Συµπερίληψη πρόσθετων στοιχείων στις νέες ταυτότητες
της Ε.Ε.

H-0791/01

Catherine STIHLER ∆υσµενείς διακρίσεις µε βάση την ηλικία H-0795/01

María IZQUIERDO ROJO Ειδικά µέτρα ασύλου και αρωγής για τον αφγανικό
πληθυσµό

H-0796/01

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κύµα Αφγανών προσφύγων κτυπά την πόρτα της
Ευρώπης

H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Θανατική ποινή για 16 Αφγανούς λόγω αλλαγής
θρησκεύµατος

H-0797/01

Pat GALLAGHER Προτεραιότητες στον αλιευτικό τοµέα κατά το δεύτερο
ήµισυ της Βελγικής Προεδρίας

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Αναθεώρηση της κοινής θέσης για την Κούβα H-0807/01

Liam HYLAND Αποτροπή ερήµωσης της υπαίθρου H-0810/01

Brian CROWLEY Ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, σπουδαστές και κρατικά
επιδόµατα

H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield και η απειλή της τροµοκρατίας H-0816/01

Proinsias DE ROSSA Εγκαταστάσεις καυσίµων MOX στο Σέλαφιλντ H-0824/01
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Jonas SJÖSTEDT Νέοι κανόνες για τη διοξίνη απειλούν την αλιεία στη
Βαλτική Θάλασσα

H-0820/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Βελγική Προεδρία: Κανονισµός για Σχέδια και
Υποδείγµατα

H-0838/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αφγανιστάν και ναρκωτικά H-0857/01

Nuala AHERN Κίνδυνοι που απειλούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις µετά
τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου

H-0849/01

Minerva MALLIORI Σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες από την κατανάλωση
αναψυκτικού ποτού (energy drinks) στην Ένωση

H-0839/01

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

κα. REDING

Mιχαήλ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Απαγόρευση διαφηµίσεων για παιδιά H-0772/01

Theresa ZABELL Παγκόσµια Υπηρεσία κατά του Ντοπαρίσµατος H-0776/01

Gerard COLLINS Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ των Γλωσσών H-0805/01

κ. LIIKANEN

Neil MacCORMICK Κοινοτική σήµανση ασφαλείας σε όργανα που ενδέχεται
να χρησιµοποιηθούν για βασανιστήρια

H-0786/01

Catherine STIHLER Συσκευές ηλεκτροσόκ H-0790/01

William NEWTON DUNN Σφραγίδες ΕΚ H-0801/01

David BOWE Προτεινόµενη απαγόρευση των υδροφθορανθάκων H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Απαγόρευση καδµίου στα εµπορικά λιπάσµατα στη
Σουηδία

H-0821/01

κ. VITORINO

Manuel MEDINA
ORTEGA

Αποβίβαση µεγάλου αριθµού παρανόµων µεταναστών στα
Κανάρια

H-0782/01
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Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Συµπερίληψη του θρησκεύµατος στις νέες ταυτότητες της
Ε.Ε.

H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Εφαρµογή φονταµεταλιστικών νοµοθεσιών στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H-0794/01

_______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 27 18 4 3 4 1 0  κα  DURANT

Επιτροπή 57 14 43 7 0 0 0 κα de PALACIO
κα REDING
κ. LIIKANEN
κ. VITORINO

Σύνολο 84 32 47 10 4 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

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 13

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Οι ∆ίδυµοι Πύργοι της Νέας Υόρκης 10.10.2001 10.01.2002 6

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT και
Peter  SKINNER

Θάνατοι που σχετίζονται µε τον αµίαντο 22.10.2001 22.01.2002 19

                                                     
1 Κατάσταση στις  16.11.2001
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                       (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

DUFF
(ELDR)

Η µεταρρύθµιση του Κανονισµού
όσον αφορά την βουλευτική ασυλία

AFCO (O) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Τροποποίηση των διαδικασιών και
όργανα ελέγχου του
προϋπολογισµού (σηµείο 18
ψήφισµα της συνόδου της
13/12/00)

AFCO (O) 12.11.01

Von WOGAU
(PPE-DE)

Η εφαρµογή της νοµοθεσίας στο
πλαίσιο των χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών

AFCO (O) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

Ο∆ Γιουγκοσλαβίας:
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική
συνδροµή της Κοινότητας (τροπ.
απ. 2001/549/ΕΚ)

AFET (Γ) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη:
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική
ενίσχυση (τροπ. οδ. 1999/325/ΕΚ)

AFET (Γ) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Απόφαση του Συµβουλίου για τη
σύσταση µονάδας EUROJUST

BUDG (Γ) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Καταπολέµηση του AIDS, της
φυµατίωσης και της ελονοσίας :
συνεισφορά της Κοινότητας στο
παγκόσµιο ταµείο

BUDG (Γ) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Κοινοί κανόνες στον τοµέα της
ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας

BUDG (Γ) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Γενετικοί πόροι στη γεωργία:
διατήρηση, συλλογή και
χρησιµοποίηση (τροπ. καν.
1258/1999/ΕΚ)

BUDG (Γ) 21.11.01 C5-0581/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Πρόγραµµα δράσης για τη
διοικητική συνεργασία : τοµείς των
εξωτερικών συνόρων, των
θεωρήσεων, του ασύλου και της
µετανάσ

BUDG (Γ) 21.11.01 C5-0553/01

Οµάδα
PSE

Αλλαγή χρήσης γαιών µε αροτραίες
καλλιέργειες και διάθεσή τους στην
εκτατική κτηνοτροφία στην
Πορτογαλία

BUDG (Γ) 21.11.01 C5-0512/01

Οµάδα
PPE-DE

Ανακήρυξη του 2004 ως
ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης
µέσω του αθλητισµού

BUDG (Γ) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

Ο∆ Γιουγκοσλαβίας:
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική
συνδροµή της Κοινότητας (τροπ.
απ. 2001/549/ΕΚ)

BUDG (O) 12.11.01 C5-0559/01

FÄRM
(PSE)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη:
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική
ενίσχυση (τροπ. οδ. 1999/325/ΕΚ)

BUDG (O) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Απόφαση του Συµβουλίου για τη
σύσταση µονάδας EUROJUST

CONT (Γ) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Απαλλαγή 2000: 6ο, 7ο και 8ο
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
ΕΤΑ. Ανακοίνωση

CONT (O) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Απαλλαγή 2000: γενικός
προϋπολογισµός ΕΚ, άλλα
τµήµατα, απαλλαγή 96, 97, 98,99:
ΟΚΕ

CONT (O) 06.11.01 C4-0197/97
C5-0008/99
C5-0312/00
C5-0239/01
C5-0240/01
C5-0241/01
C5-0242/01
C5-0243/01
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Απαλλαγή 2000: αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (FEACTV, CEDEFOP,
Κοσυφοπέδιο)

CONT (O) 06.11.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

STAES
(VERTS/ALE)

Απαλλαγή 2000: αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (FEACTV, CEDEFOP,
Κοσυφοπέδιο)

CONT (O) 06.11.01

STAES
(VERTS/ALE)

Απαλλαγή 2000: αποκεντρωµένες
υπηρεσίες (FEACTV, CEDEFOP,
Κοσυφοπέδιο)

CONT (O) 06.11.01

GARGANI
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή πολιτιστική
πρωτεύουσα

CULT (O) 21.11.01

Οµάδα
PSE

Τροποποίηση του κανονισµού
1659/98/ΕΚ σχετικά µε την
αποκεντρωµένη συνεργασία

DEVE (O) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-PLATH
(PSE)

Ευρωπαϊκή συµφωνία
ΕΚ/Ουγγαρίας: εφαρµογή των
κανόνων του ανταγωνισµού
(κατάργηση απόφασης 2/96)

ECON (Γ) 21.11.01

FLEMMING
(PPE-DE)

Κοινοτικοί προσανατολισµοί για
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών (απόφαση
1692/96/ΕΚ)

ENVI (Γ) 06.11.01 C5-0478/01

Οµάδα
PSE

Προώθηση των πωλήσεων στην
εσωτερική αγορά: προστασία των
καταναλωτών, υποχρεώσεις

ENVI (Γ) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

∆άση: προστασία από την
ατµοσφαρική ρύπανση (τροπ. καν.
3528/86/ΕΟΚ)

ENVI (O) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Πυροπροστασία των κοινοτικών
δασών, επέκταση για το 2001
(τροπ.καν.2158/92/ΕΟΚ)

ENVI (O) 20.11.01 C5-0552/01

Οµάδα
PPE-DE

Ατµοσφαιρική ρύπανση: εκποµπές
CΟ2, κατανάλωση των οχηµάτων
Ν1 (τροπ. οδ. 70/156/ΕΟΚ,
80/1268/ΕΟΚ)

ENVI (O) 20.11.01 C5-0516/01

McNALLY
(PSE)

Απαλλαγή 2000: προϋπολογισµός
ΕΚΑΧ

ITRE (Γ) 22.11.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Οδική ασφάλεια: προστασία των
πεζών, δέσµευση της ευρωπαϊκής
αυτοκινητοβιοµηχανίας

ITRE (Γ) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ευρωπαϊκή συµφωνία
ΕΚ/Ουγγαρίας: εφαρµογή των
κανόνων του ανταγωνισµού
(κατάργηση απόφασης 2/96)

ITRE (O) 22.11.01

Οµάδα
GUE/NGL

Κοινή σύµβαση για την ασφάλεια
διαχείρισης του αναλωµένου
καυσίµου και των ραδιενεργών
αποβλήτων (ΕΥΡΑΤΟΜ -

ITRE (O) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Πρόγραµµα δράσης για την
υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού

JURI (Γ) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας
στο πλαίσιο του ενιαίου
ευρωπαϊκού ουρανού

JURI (Γ) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

WUERMELING
(PPE-DE)

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

JURI (Γ) 06.11.01 C5-0447/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
PASQUA

JURI (O) 06.11.01 IMM012202

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
MARCHIANI

JURI (O) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Λιπάσµατα JURI (O) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Οδική ασφάλεια: έγκριση τύπου
των δικύκλων ή τρικύκλων
οχηµάτων µε κινητήρα (τροπ. οδ.
92/61/ΕΟΚ)

JURI (O) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Πληροφόρηση και επικοινωνία:
πλαίσιο διοργανικής συνεργασίας
και συνεργασίας µε τα κράτη µέλη

LIBE (Γ) 21.11.01 C5-0465/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

KIRKHOPE
(PPE-DE)

∆ηµιουργία δικτύου επαφής
σχετικά µε πρόσωπα που
ευθύνονται για γενοκτονία,
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας

LIBE (O) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE-DE)

Πρόγραµµα δράσης για τη
διοικητική συνεργασία : τοµείς των
εξωτερικών συνόρων, των
θεωρήσεων, του ασύλου και της
µετανάσ

LIBE (O) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

΄Ασυλο: ελάχιστες απαιτήσεις για
τη χορήγηση του καθεστώτος του
πρόσφυγα

LIBE (O) 21.11.01 C5-0573/01

Von BÖTTICHER
(PPE-DE)

Σένγκεν: δαδικασία για την
τροποποίηση του άρθρου 40, παρ. 1
και 7. Πρωτοβουλία του Βελγίου,
της Ισπανίας και της Γαλλία

LIBE (O) 21.11.01 C5-0563/01

BUSK
(ELDR)

Κοινή αλιευτική πολιτική:
παρακολούθηση της εφαρµογής.
΄Εκθεση 1996-1999

PECH (O) 20.11.01

KINDERMANN
(PSE)

Πολυετές πρόγραµµα
προσανατολισµού ΠΠΠ ΙV για
τους αλιευτικούς στόλους στο
τέλος του 2000

PECH (O) 20.11.01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Κοινοτικοί προσανατολισµοί για
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών (απόφαση
1692/96/ΕΚ)

RETT (O) 20.11.01 C5-0478/01

FAVA
(PSE)

Πρόγραµµα δράσης για την
υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού

RETT (O) 20.11.01 C5-0480/01

FOSTER
(PPE-DE)

Κοινοί κανόνες στον τοµέα της
ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας

RETT (O) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Οδική ασφάλεια: προστασία των
πεζών, δέσµευση της ευρωπαϊκής
αυτοκινητοβιοµηχανίας

RETT (O) 20.11.01 C5-0537/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ΄Εγγραφο

MARKOV
(GUE/NGL)

Εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών
διατάξεων στον τοµέα των οδικών
µεταφορών

RETT (O) 20.11.01 C5-0485/01

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας
στο πλαίσιο του ενιαίου
ευρωπαϊκού ουρανού

RETT (O) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

Συµφωνία INTERBUS: έκτακτες
διεθνείς µεταφορές επιβατών µε
πούλµαν ή λεωφορεία

RETT (O) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

∆ιεύρυνση: αντίκτυπος στις
περιοχές που συνορεύουν µε
υποψήφιες χώρες, υποστήριξη των
παραµεθόριων περιοχών

RETT (O) 20.11.01 C5-0599/01

____________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: Νεολαία για την
Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία - ΄Εκθεση
αξιολόγησης

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
τελ.

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε σύσταση του Συµβουλίου για
την εφαρµογή των πολιτικών των κρατών µελών για την
απασχόληση

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
τελ.

 Πράσινο Βιβλίο για την προστασία των καταναλωτών στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

ENVI
JURI

COM (01) 531
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: 12η Ετήσια κθεση για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία (2000)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
τελ.

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων
προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους στο τέλος του 2000

PECH COM (01) 541
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόσληψη προσθέτων
τροφίµων στην Ευρωπαϊκή νωση

ENVI COM (01) 542
τελ.

΄Εκθεση σχετικά µε το ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 214/2000
[SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η περιφερειακή διάσταση του
Ευρωπαϊκού Χώρου της ΄Ερευνας

ITRE
RETT

COM (01) 549
τελ.

30ή ∆ηµοσιονοµική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγύήσεων, ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων -
Οικονοµικό έτος 2000 -

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
τελ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

171/2001

∆ήλωση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Μέση Ανατολή
Λουξεµβούργο, 29 Οκτωβρίου 2001

Επ�ευκαιρία της 10ης επετείου της ∆ιάσκεψης της Μαδρίτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αναγκαίο να
υπενθυµίσει πως είναι πεπεισµένη ότι η ειρηνευτική διαδικασία, πλαίσιο το οποίο διαµορφώθηκε µε
επίπονες προσπάθειες κατά τις διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες µεταξύ των µερών, αποτελεί τη µόνη
λογική πιθανότητα τερµατισµού µιας σύρραξης, η συνέχιση της οποίας δεν θα πάψει να επιβαρύνει τα δεινά
των πληττόµενων λαών.

Στην Εγγύς Ανατολή η κατάσταση βαίνει συνεχώς επί τα χείρω. Τις τελευταίες ηµέρες οι βιαιοπραγίες
ξεπέρασαν όλα τα επίπεδα των τελευταίων ετών, ενώ η καχυποψία, ο φόβος και η δυσαρέσκεια εξάπτουν τα
πνεύµατα προς ακραίες λύσεις. Η έλλειψη πολιτικής προοπτικής υποκινεί τη συνέχιση της αντιπαράθεσης
και ενισχύει τους εξτρεµιστές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ξαναρχίσουν πάραυτα, άνευ
όρων και όσο είναι ακόµα καιρός τις διαπραγµατεύσεις, µε βάση τις συστάσεις της έκθεσης Mitchell και του
σχεδίου Tenet. Ζητεί από τις ισραηλινές αρχές να αποσύρουν πάραυτα όλες τις δυνάµεις τους από τη ζώνη
που τελεί υπό αποκλειστική παλαιστινιακή διοίκηση (ζώνη Α). Ζητεί από την παλαιστινιακή αρχή να προβεί
σε όλες τις δυνατές ενέργειες για τη σύλληψη των υπαιτίων των πράξεων βίας κατά του Ισραήλ.

Η ειρηνευτική διαδικασία έχει ήδη διανύσει πολλές φάσεις παρά τις κάθε είδους δυσκολίες και εµπόδια.
Υπάρχει ένα κεκτηµένο που είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί και µάλιστα να ευοδωθεί. Πρόκειται ειδικότερα
για τα εξής :

- αρχές της ∆ιάσκεψης της Μαδρίτης και δη αρχή της παραχώρησης εδαφών µε αντάλλαγµα την
ειρήνη,

- αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών υπ�αριθ. 242 και 338,
- συµφωνίες υπογραφείσες από τα µέρη, οι οποίες είχαν απτά επιτόπια αποτελέσµατα, και πρόοδος που

σηµειώθηκε κατά τις προηγούµενες διαπραγµατεύσεις.

Υπό τις παρούσες περιστάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τα δύο µέρη να πράξουν παν το δυνατόν
στον πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα αλλά και στον τοµέα της ασφάλειας, µε σκοπό την άνευ
όρων επιστροφή στις διαπραγµατεύσεις που στόχο έχουν την εκπλήρωση των θεµιτών προσδοκιών των
λαών της περιοχής, όπως είχαν διατυπωθεί στη ∆ιάσκεψη της Μαδρίτης το 1991 :

- για τους Παλαιστινίους, σύσταση ενός βιώσιµου και δηµοκρατικού κράτους και τερµατισµός της
κατοχής των εδαφών τους,

- για τους Ισραηλινούς το δικαίωµα να ζήσουν µε ειρήνη και ασφάλεια εντός διεθνώς αναγνωρισµένων
συνόρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει επίσης ότι για την επίτευξη συνολικής και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή
απαιτείται να ληφθούν δεόντως υπόψη και οι παράµετροι του προβλήµατος που αφορούν Ισραήλ-Συρία και
Ισραήλ-Λίβανο, η λύση των οποίων πρέπει να βασιστεί στις ίδιες αρχές.
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Η ειρήνευση αποτελεί µέληµα των ίδιων των µερών κυρίως και θα επιτευχθεί µε τη διαπραγµάτευση όλων
των στοιχείων που συναπαρτίζουν το Μόνιµο Καθεστώς, στο οποίο εντάσσεται και η προοπτική µιας
δίκαιης και βιώσιµης λύσης των ιδιαίτερα περίπλοκων ζητηµάτων της Ιερουσαλήµ και των προσφύγων,
καθώς και η οικονοµική υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή συνεργασία
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τους λοιπούς ενεχόµενους εταίρους, επαναλαµβάνει ότι είναι
πρόθυµη να ενεργήσει για την οριστική διευθέτηση της διένεξης.

__________________

172/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις προσεχείς γενικές εκλογές στη Νικαράγουα

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2001

Όπως ανέφερε στη δήλωσή της της 8ης Μαΐου 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε µεγάλο
ενδιαφέρον τις προετοιµασίες για τις προσεχείς γενικές εκλογές στη Νικαράγουα στις 4 Νοεµβρίου.

Κατόπιν αίτησης της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Νικαράγουας, η ΕΕ κατέβαλε σηµαντική
προσπάθεια προκειµένου να οργανώσει µεγάλη αποστολή για την παρακολούθηση όλων των φάσεων της
διαδικασίας των εκλογών.

Η ΕΕ θεωρεί ενθαρρυντικό το ότι οι προετοιµασίες των εκλογών φαίνεται να προχωρούν ικανοποιητικά,
παρά ορισµένα τεχνικά προβλήµατα. Η ΕΕ ελπίζει ότι οι γενικές εκλογές της 4ης Νοεµβρίου θα διεξαχθούν
σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και µε πλήρη διαφάνεια, ελευθερία και ασφάλεια. Η µελλοντική
κυβέρνηση πρέπει να αντιπροσωπεύει τη βούληση του λαού, εκφρασµένη ελεύθερα στις κάλπες.

Μετά τις εκλογές, η ΕΕ συνιστά οµαλή µεταβίβαση εξουσιών η οποία, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές
διατάξεις, θα λήξει τον Ιανουάριο 2002 µε την ορκωµοσία του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της
∆ηµοκρατίας.

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

________________________
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173/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνδεδεµένων χωρών της

Κύπρου και της Μάλτας και των χωρών της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και Νορβηγίας, µελών του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της Οµοσπονδιακής

∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2001

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
συνδεδεµένες χώρες της Κύπρου και της Μάλτας, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης
2001/719/ΚΕΠΠΑ την οποία καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου 2001
δυνάµει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία αφορά περιοριστικά µέτρα
κατά της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Οι εν λόγω χώρες θα µεριµνήσουν ώστε οι
εθνικές τους πολιτικές να ευθυγραµµίζονται προς την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τη δέσµευση αυτή και την επικροτεί.

________________________

174/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκκληση που απηύθυνε στις 3 Νοεµβρίου 2001
ο Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. ΚΟΣΤΟΥΝΙΤΣΑ στους Σέρβους του
Κοσσυφοπεδίου να συµµετάσχουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν στο Κοσσυφοπέδιο στις 17 Νοεµβρίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν τόνιζε τη σηµασία της συµµετοχής όλων των κοινοτήτων του
Κοσσυφοπεδίου στις εκλογές για την αντιπροσώπευσή τους στους νέους προσωρινούς δηµοκρατικούς
θεσµούς και τη συµβολή τους στη δηµιουργία µιας πραγµατικά δηµοκρατικής και πολυεθνικής κοινωνίας.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την υπογραφή, στις 5 Νοεµβρίου
2001, του «κοινού εγγράφου MINUK-FRY» από την Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών για προσωρινή
διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο (MINUK) και τις αρχές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ αφ�ενός της Αποστολής και των
µελλοντικών εκλεγµένων αρχών του Κοσσυφοπεδίου και, αφ�ετέρου, των αρχών του Βελιγραδίου, στα
πλαίσια της Απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

________________________
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175/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις εκλογές της Νικαράγουας
Βρυξέλλες, 9 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό της Νικαράγουας και τα πολιτικά κόµµατα για τη δηµοκρατική
ωριµότητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών της 4ης Νοεµβρίου, στις οποίες η
προσέλευση υπήρξε αθρόα.   Κατά την άποψη της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ καθώς και
άλλων διεθνών παρατηρητών οι εκλογές αυτές, παρά τα κάποια ελάσσονα προβλήµατα, υπήρξαν ελεύθερες
και διαφανείς, διεξήχθησαν δε σε ατµόσφαιρα τάξης και γαλήνης.

H Eυρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Αυτού Εξοχότητα Κύριο Ενρίκε Μπολάνιος για την εκλογή του στην
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας της Νικαράγουας και του απευθύνει τις ειλικρινέστερές της ευχές για την
επιτυχία της υψηλής αποστολής του επί κεφαλής της χώρας του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη στάση του Κυρίου Ντανιέλ Ορτέγκα ο οποίος αποδέχθηκε την ήττα του
και δήλωσε ότι θα αντιπολιτευθεί µε κριτικό αλλ�εποικοδοµητικό πνεύµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον Πρόεδρο Μπολάνιος και την κυβέρνηση της Νικαράγουας να λάβουν όλα
τα απαραίτητα µέτρα προς αντιµετώπιση των προβληµάτων στους τοµείς της χρηστής διακυβέρνησης και
της εξάλειψης της διαφοράς ως εκ των ών ουκ άνευ προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη Νικαράγουα και τον Πρόεδρο Μπολάνιος ο οποίος
θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις, όπως η καταπολέµηση της φτώχειας, ο εσωτερικός
πολιτικός διάλογος, η εθνική συµφιλίωση και η επανενεργοποίηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι ο νέος Πρόεδρος θα δώσει σάρκα και οστά στις υπεσχηµένες
πρωτοβουλίες όσον αφορά την µεταρρύθµιση του εκλογικού νόµου και την αποπολιτικοποίηση του
Ανωτάτου Εκλογικού Συµβουλίου.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, η
Μάλτα και η Τουρκία, ωσαύτως συνδεδεµένες χώρες, καθώς και οι χώρες της 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
θεση ΣΥΜΒ: κοινή θέση του Συµβουλίου
πρότ. ΕΠΙΤΡ : πρόταση της Επιτροπής
προτ. ΣΥΜΒ : πρόταση του Συµβουλίου

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

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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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001
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A m e n d e m e n ts  lé g is la t if s  -  C o d é c is io n  -  s e s s io n  d e  O c to b re  I I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 3 3 5 - 2 0 0 1   M ig u é le z  R a m o s
2 0 0 1 /0 0 4 6   R E T T

A 5 - 0 3 2 7 /2 0 0 1   V a t a n e n
2 0 0 1 /0 0 2 6   R E T T

A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 1   J a c k so n
2 0 0 1 /0 1 3 9   E N V I

A 5 - 0 3 2 1 /2 0 0 1   K o r h o la
2 0 0 0 /0 3 3 1   E N V I

A 5 - 0 3 5 8 /2 0 0 1   H a u t a la
2 0 0 0 /0 1 4 2   F E M M

A 5 - 0 3 1 9 /2 0 0 1   J e n se n
2 0 0 0 /0 1 9 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 0 /2 0 0 1   T h o r n in g - Sc h m id t
1 9 9 2 /0 4 4 9   E M P L

A 5 - 0 3 2 5 /2 0 0 1   G h ila r d o t t i
1 9 9 8 /0 3 1 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 2   E C O N

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 3   E C O N

c o m m P A R L  
A m .  d é p o sé s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  C o n s u l t a t i o n  -  s e s s i o n  d e  O c t o b r e  I I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 8   P E C H

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 9   P E C H

A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 1   F r a ga  E s t é v e z
2 0 0 1 /0 1 6 1   P E C H

A 5 - 0 3 4 0 /2 0 0 1   A d a m
2 0 0 1 /0 1 0 3   A G R I

A 5 - 0 3 6 0 /2 0 0 1   W e ile r
2 0 0 1 /0 2 0 8   E M P L

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 8   L I B E

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 9   L I B E

A 5 - 0 3 3 9 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 1 0 9   L I B E

A 5 - 0 3 4 5 /2 0 0 1   V ir r a n k o s k i
2 0 0 1 /0 1 1 3   B U D G

A 5 - 0 3 3 8 /2 0 0 1   L a m a s s o u r e
2 0 0 1 /0 0 9 7   A F E T

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

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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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·
ΚΟΙΝεπιτρ = κοινοβουλευτική
επιτροπή·
GrPol= πολιτικές οµάδες·

ΣΥΜΒ= θέση του Συµβουλίου στην
ολοµέλεια·
ΕΠΙΤΡ= θέση της  Επιτροπής στην
ολοµέλεια·
amLEG= νοµοθετική τροπολογία
ΣamLEG= απόλυτο σύνολο των
νοµοθ. τροπολ. που εγκρίθηκαν από
την ολοµέλεια·
ΣamLEG/επιτρPARL=σύνολο των
νοµοθ. τροπολ. των κοινοβουλευτικών
επιτροπών που κατατέθηκαν στην
ολοµέλεια·
ΣamLEG/GrPol.=σύνολο των νοµοθ.
τροπολ. των πολιτικών οµάδων που
κατατέθηκαν στην ολοµέλεια·

Τίτλος·
Προοίµιο= 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

Οι τρέχουσες νοµοθετικές διαδικασίες

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τα κοινοτικά µέτρα ενθάρρυνσης στον τοµέα της
απασχόλησης

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΠΑΣ
εισηγ.: Anne Elisabet Jensen
στοιχεία φακέλου: 2000/0195
έγγρ. συνόδου : A5-0319/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01

 Σ amLEG :  14
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 14
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 0
Objet 1
Déf 0
Oblig 7
Exec 2
Proced 0
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον
αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί)
(δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΠΑΣ
εισηγ.: Helle Thorning-Schmidt
στοιχεία φακέλου: 1992/0449
έγγρ. συνόδου : A5-0320/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 7
Σ amLEG/GrPOL: 1

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
Objet 1
Déf 0
Oblig 2
Exec 0
Proced 2
Mesures 0
Transit 1
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τη
ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα
ενηµερωτικά δελτία

ΚΟΙΝεπιτρ: ΟΙΚΟ
εισηγ.: Olle Schmidt
στοιχεία φακέλου: 1998/0242
έγγρ. συνόδου : A5-0324/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 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 1
[X] 0
ε.a 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΚ για τον συντονισµό
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά
µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

ΚΟΙΝεπιτρ: ΟΙΚΟ
εισηγ.: Olle Schmidt
στοιχεία φακέλου: 1998/0243
έγγρ. συνόδου : A5-0324/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 1
Σ amLEG/GrPOL: 1

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 1
[X] 0
ε.a 0
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και
διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΠΑΣ
εισηγ.: Fiorella Ghilardotti
στοιχεία φακέλου: 1998/0315
έγγρ. συνόδου : A5-0325/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01

 Σ amLEG :  16
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 13
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 2
Objet 3
Déf 0
Oblig 4
Exec 0
Proced 0
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί καθορισµού απαιτήσεων και εναρµονισµένων
διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση
φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΦ
εισηγ.: Rijk van Dam
στοιχεία φακέλου: 2000/0121
έγγρ. συνόδου : A5-0326/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

τροποπ. κοινή θέση
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/EOK του
Συµβουλίου περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας

ΚΟΙΝεπιτρ: ΓΥΝΑ
εισηγ.: Heidi Anneli Hautala
στοιχεία φακέλου: 2000/0142
έγγρ. συνόδου : A5-0358/2001
διαδικασία/φάση: COD ***II

απόφαση: τροποπ. κοινή θέση
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου

23/10/01    Patten
24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 2
Objet 1
Déf 3
Oblig 1
Exec 1
Proced 1
Mesures 6
Transit 0
Ann 0

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την προαγωγή µη κυβερνητικών οργανισµών που
αναπτύσσουν πρωτίστως δραστηριότητες στον τοµέα της
περιβαλλοντικής προστασίας

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
εισηγ.: Caroline F. Jackson
στοιχεία φακέλου: 2001/0139
έγγρ. συνόδου : A5-0317/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

 Σ amLEG :  24
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 24
Σ amLEG/GrPOL: 3

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
Objet 7
Déf 0
Oblig 4
Exec 3
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συµµετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων σχετικών µε το περιβάλλον και
περί τροποποίησης των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ
του Συµβουλίου

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
εισηγ.: Eija-Riitta Anneli Korhola
στοιχεία φακέλου: 2000/0331
έγγρ. συνόδου : A5-0321/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  29
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 29
Σ amLEG/GrPOL: 6

Τίτλος 0
Προοίµιο 8
Objet 16
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία
κατά τον κατάπλου και απόπλου από τους κοινοτικούς λιµένες

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΦ
εισηγ.: Ari Vatanen
στοιχεία φακέλου: 2001/0026
έγγρ. συνόδου : A5-0327/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  9
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 9
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 1
Προοίµιο 0
Objet 2
Déf 1
Oblig 0
Exec 2
Proced 0
Mesures 1
Transit 0
Ann 2

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση µιας κοινής ονοµατολογίας
των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS)

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΦ
εισηγ.: Rosa Miguélez Ramos
στοιχεία φακέλου: 2001/0046
έγγρ. συνόδου : A5-0335/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  11
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 11
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 3
Objet 0
Déf 2
Oblig 2
Exec 0
Proced 2
Mesures 0
Transit 0
Ann 2

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη δύο
συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, οι οποίες
αφορούν την παράταση του Πρωτοκόλλου µε το οποίο
καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηµατοδοτική
αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της
∆ηµοκρατίας της Σενεγάλης όσον αφορά την αλιεία στα
ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης για τις περιόδους από 1ης
Μαΐου 2001 έως 31 Ιουλίου 2001 και από 1ης Αυγούστου
2001 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΛΙΕ
εισηγ.: Pat the Cope Gallagher
στοιχεία φακέλου: 2001/0168
έγγρ. συνόδου : A5-0314/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση
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Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του
πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων
και της χρηµατικής αντιστάθµισης που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης όσον αφορά την
αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης για την περίοδο από 21
Μαΐου 2001 έως 20 Μαΐου 2004

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΛΙΕ
εισηγ.: Carmen Fraga Estévez
στοιχεία φακέλου: 2001/0161
έγγρ. συνόδου : A5-0315/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 0
Objet 0
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 3
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

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

Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου 97/413/ΕΚ σχετικά µε τους στόχους και τους
λεπτοµερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001, του τοµέα
της κοινοτικής αλιείας µε σκοπό την επίτευξη µιας διαρκούς
ισορροπίας µεταξύ των πόρων και της εκµετάλλευσής τους

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΛΙΕ
εισηγ.: Elspeth Attwooll
στοιχεία φακέλου: 2001/0128
έγγρ. συνόδου : A5-0316/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
Objet 0
Déf 2
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 3
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

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

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΛΙΕ
εισηγ.: Elspeth Attwooll
στοιχεία φακέλου: 2001/0129
έγγρ. συνόδου : A5-0316/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  7
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 7
Σ amLEG/GrPOL: 0

ΤΊΤΛΟΣ 0
Προοίµιο 1
Objet 0
Déf 2
Oblig 3
Exec 0
Proced 0
Mesures 1
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6

Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου
της Σουηδίας για την έκδοση του κανονισµού του Συµβουλίου,
σχετικά µε την ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
εισηγ.: Christian Ulrik von Boetticher
στοιχεία φακέλου: 2001/0818
έγγρ. συνόδου : A5-0333/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. έκθεση
πρωτοβουλία
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 6
Σ amLEG/GrPOL: 3

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
Objet 1
Déf 0
Oblig 0
Exec 3
Proced 1
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 3
i-PE 1
[X] 0
ε.a 1
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου
της Σουηδίας για την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου
σχετικά µε την ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
εισηγ.: Christian Ulrik von Boetticher
στοιχεία φακέλου: 2001/0819
έγγρ. συνόδου : A5-0333/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. έκθεση
πρωτοβουλία
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
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 1

Κανονισµός του Συµβουλίου για την παροχή προενταξιακής
χρηµατοδοτικής βοήθειας στην Τουρκία

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΞΩΤ
εισηγ.: Alain Lamassoure
στοιχεία φακέλου: 2001/0097
έγγρ. συνόδου : A5-0338/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Verheugen 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 8
Objet 1
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση γενικού
πλαισίου κοινοτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να
διευκολυνθεί η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου
στις αστικές υποθέσεις

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
εισηγ.: Christian Ulrik von Boetticher
στοιχεία φακέλου: 2001/0109
έγγρ. συνόδου : A5-0339/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 6
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 3
Objet 1
Déf 1
Oblig 1
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση
της αγοράς στον τοµέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος

ΚΟΙΝεπιτρ: ΓΕΩΡ
εισηγ.: Gordon J. Adam
στοιχεία φακέλου: 2001/0103
έγγρ. συνόδου : A5-0340/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  39
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 40
Σ amLEG/GrPOL: 1

Τίτλος 0
Προοίµιο 8
Objet 6
Déf 1
Oblig 3
Exec 5
Proced 7
Mesures 10
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη δεύτερη κοινοτική
συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης για το Ταµείο Προστατευτικού Καλύµµατος του
Τσερνοµπίλ

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Kyösti Tapio Virrankoski
στοιχεία φακέλου: 2001/0113
έγγρ. συνόδου : A5-0345/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 2
Σ amLEG/GrPOL: 0

ΤΊΤΛΟΣ
0

Προοίµιο 2
Objet 0
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

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

∆ιορισµός εννέα µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Jean-
François BERNICOT � FR, κ. David BOSTOCK � EN,  κ.
François COLLING � L, κ. Maarten B. ENGWIRDA � NL, κ.
Morten LEVYSOHN �DA, κα Hedda VON WEDEL � DE, κ.
Iωάννης ΣΑΡΜΑΣ � EL, κ. Hubert WEBER � A, κ. Lars
TOBISSON - SV)

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΓ
εισηγ.: Diemut R. Theato
στοιχεία φακέλου: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810,
2001/0811, 2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

έγγρ. συνόδου : A5-0346/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Συµβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της
Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ζηµίες
σε ειδικά δάνεια που αφορούν την εκτέλεση επιλεγµένων
περιβαλλοντικών σχεδίων στο τµήµα της λεκάνης της
Βαλτικής Θάλασσας που ανήκει στη Ρωσία, στα πλαίσια της
Βόρειας ∆ιάστασης

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Esko Olavi Seppänen
στοιχεία φακέλου: 2001/0121
έγγρ. συνόδου : A5-0350/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση

Απόφαση του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου 1999/733/ΕΚ σχετικά µε τη χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής
συνδροµής στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΡΟΫ
εισηγ.: Göran Färm
στοιχεία φακέλου: 2001/0213
έγγρ. συνόδου : A5-0353/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: παραποµπή
ηµεροµηνία: 22/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: �/�

 Σ amLEG :  ουδέν
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : ουδέν
Σ amLEG/GrPOL: ουδέν

παραποµπή σε ΚΟΙΝεπιτρ
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Απόφαση του Συµβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες
γραµµές της πολιτικής απασχόλησης των κρατών µελών για το
2002

ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΠΑΣ
εισηγ.: Barbara Weiler
στοιχεία φακέλου: 2001/0208
έγγρ. συνόδου : A5-0360/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: τροποπ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01

 Σ amLEG :  1
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Τίτλος 0
Προοίµιο 1
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 1

Απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία καθορίζεται η θέση
της Κοινότητας στην Υπουργική ∆ιάσκεψη που προβλέπει η
ιδρυτική συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
σχετικά µε την προσχώρηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου

ΚΟΙΝεπιτρ: ΒΕΕΕ
εισηγ.: Per Gahrton
στοιχεία φακέλου: 2001/0218
έγγρ. συνόδου : A5-0366/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη θέση της Κοινότητας
στην υπουργική διάσκεψη που θεσπίσθηκε από τη συµφωνία
για την ΄Ιδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου όσον
αφορά την προσχώρηση του χωριστού τελωνειακού εδάφους
της Ταϊβάν, Πενγκού, Κινµέν και Ματσού (Κινέζικη Ταϊπέι)
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου

ΚΟΙΝεπιτρ: ΒΕΕΕ
εισηγ.: Per Gahrton
στοιχεία φακέλου: 2001/0216
έγγρ. συνόδου : A5-0367/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/70/ΕΚ, όσον αφορά
τα ιατρικά βοηθήµατα που περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα
του ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
εισηγ.: ΕΠΙΤΡmΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 2001/0186
έγγρ. συνόδου : C5-0382/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς έκθεση
Επιτροπή: χωρίς έκθεση

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία
του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
εισηγ.: ΕΠΙΤΡmΕΛΕΥ
στοιχεία φακέλου: 2001/0804
έγγρ. συνόδου : C5-0362/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς έκθεση
Επιτροπή: χωρίς έκθεση

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση

Απόφαση του Συµβουλίου για την προσχώρηση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Επιτροπή Κώδικα Τροφίµων

ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
εισηγ.: χωρίς έκθεση
στοιχεία φακέλου: 2001/0120
έγγρ. συνόδου : C5-0310/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: παραποµπή
ηµεροµηνία: 22/10/01

Συµβούλιο: �/�
Επιτροπή: �/�

 Σ amLEG : ουδέν
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : ουδέν
Σ amLEG/GrPOL: ουδέν

παραποµπή σε ΚΟΙΝεπιτρ
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Φάκελος Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Κατανοµή των νοµ. τροπολ. ανά
τύπο διάρθρωσης θέµα στόχο

Κανονισµός του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 για τη λήψη ειδικών µέτρων στον τοµέα
του ελαιολάδου

ΚΟΙΝεπιτρ: ΓΕΩΡ
εισηγ.: επιτρΓΕΩΡ
στοιχεία φακέλου: 2001/0181
έγγρ. συνόδου : C5-0437/2001
διαδικασία/φάση: CNS *

απόφαση: εγκρ. νοµοθ. πρόταση
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς έκθεση
Επιτροπή: χωρίς έκθεση

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/ΚΟΙΝεπιτρ : 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

εγκρ. νοµοθ. πρόταση
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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% ως 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.
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά 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

εισηγ.: Nisticò
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 2000/0323
έγγρ. συνόδου: A5-0272/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 43,75%
Objet 50,61%
Déf 48,57%
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec 46,67%
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures 69,64%
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann 90,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> 10,00%
i-PE δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 54,18%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  53,43%

Η πρόταση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι ουδεµία πρόβλεψη είναι
δυνατόν να γίνει ως προς την κοινή θέση
του Συµβουλίου
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τις
στατιστικές των αποβλήτων

εισηγ.: Blokland
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 1999/0010
έγγρ. συνόδου: A5-0267/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04/09/01

ΤΊΤΛΟΣ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 90,00%

Objet 36,67%

Déf 90,00%
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec 10,00%
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann 44,64%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ 10,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> 10,00%
i-PE δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 48,60%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  44,46%

Η πρόταση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι ουδεµία πρόβλεψη είναι
δυνατόν να γίνει ως προς την κοινή θέση
του Συµβουλίου
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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)

εισηγ.: Ries
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
στοιχεία φακέλου: 2001/0012
έγγρ. συνόδου: A5-0271/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

ΤΊΤΛΟΣ   0,00%

Προοίµιο 30,00%

Objet δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Proced δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Mesures δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Transit δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Ann 10,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 18,75%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  18,75%

Η πρόταση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι η κοινή θέση του
Συµβουλίου έχει προγραµµατισθεί να
εγκριθεί τον Οκτώβριο.
Η Επιτροπή παρουσίασε την
τροποποιηµένη πρότασή της στις 28
Σεπτεµβρίου 2001 έγγρ. COM(2001)555
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Schmitt
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΦ
στοιχεία φακέλου: 2000/0246
έγγρ. συνόδου: A5-0279/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 05/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 64,00%

Objet 60,37%

Déf 75,00%
Oblig 75,00%
Exec 75,00%
Proced 56,82%
Mesures 55,00%
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ 49,00%
€ 65,00%
<=> δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  59,53%

Η πρόταση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι ουδεµία πρόβλεψη είναι
δυνατόν να γίνει ως προς την κοινή θέση
του Συµβουλίου . Η έγκριση της τελικής
πράξης έχει προγραµµατισθεί για τον
Ιούνιο του 2002.
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Ojeda Sanz
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΦ
στοιχεία φακέλου: 2001/0048
έγγρ. συνόδου: A5-0265/2001
διαδικασία/φάση: COD ***I
ηµεροµηνία έγκρισης: 04/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 90,00%

Objet 50,00%

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Proced δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Mesures δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Transit δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Ann 50,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 58,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  58,00%

Η πρόταση πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο δεύτερης ανάγνωσης,
δεδοµένου ότι ουδεµία πρόβλεψη είναι
δυνατόν να γίνει ως προς την κοινή θέση
του Συµβουλίου
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Menrad
ΚΟΙΝεπιτρ: ΑΠΑΣ
στοιχεία φακέλου: 1989/0219
έγγρ. συνόδου: A5-0231/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 04/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 0,00%

Objet 0,00%

Déf 0,00%
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec 0,00%
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann 0,00%

L 0,00%
� δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> 0,00%
i-PE δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 0,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  0,00%

Το Συµβούλιο ενέκρινε την πράξη στις 8
Οκτωβρίου 2001. Ουδεµία τροπολογία
του Κοινοβουλίου έγινε δεκτή.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 75

∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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. 1017/98, (ΕΟΚ)
αριθ. 2988/74 (ΕΟΚ) αριθ. 4056/98 και
(ΕΟΚ) αριθ. 3975/87

εισηγ.: Evans
ΚΟΙΝεπιτρ: ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2000/0243
έγγρ. συνόδου: A5-0229/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 36,67%

Objet 24,42%

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec 23,75%
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ 65,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 25,17%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  25,45%

Ουδεµία πρόβλεψη είναι δυνατόν να
γίνει ως προς την έγκριση της πράξης
από το Συµβούλιο
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Andria
ΚΟΙΝεπιτρ: ΟΙΚΟ
στοιχεία φακέλου: 2001/0062
έγγρ. συνόδου: A5-0269/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 40,00%

Objet δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec 70,00%
Proced 10,00%
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE 40,00%
[X] δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 40,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  40,00%

Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
προφορικά τη θέση της ενώπιον του
Συµβουλίου· η πράξη έχει
προγραµµατισθεί να εγκριθεί εντός του
Οκτωβρίου 2001
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Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Mayer
ΚΟΙΝεπιτρ: ΝΟΜΙ
στοιχεία φακέλου: 1989/0218
έγγρ. συνόδου: A5-0243/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 04/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 0,00%

Objet 0,00%

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig 0,00%
Exec 0,00%
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L 0,00%
� δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ 0,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 0,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  0,00%

Το Συµβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων
ενέκρινε την πράξη στις 8 Οκτωβρίου
2001.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε
ορισµένα σάκχαρα που προορίζονται για τη
διατροφή του ανθρώπου
(επαναδιαβούλευση ως προς την
επιτροπολογία)

εισηγ.: Lannoye
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
Στοιχεία φακέλου: 1996/0113
έγγρ. Συνόδου: A5-0217/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Objet δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Proced δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Mesures δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Transit δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Ann 10,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ 10,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.: 10,00%

Η πρόταση, είχε προγραµµατισθεί να
εξετασθεί από το Συµβούλιο στις 18
Οκτωβρίου 2001.
Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
παρουσιάσει τροποποιηµένη πρόταση.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε το µέλι
(επαναδιαβούλευση ως προς την
επιτροπολογία)

εισηγ.: Lannoye
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
Στοιχεία φακέλου: 1996/0114
έγγρ. Συνόδου: A5-0217/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 10,00%
Objet 10,00%
Déf δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann 10,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 10,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής των νοµ.
τροπολ.:  10,00%

Η πρόταση, είχε προγραµµατισθεί να
εξετασθεί από το Συµβούλιο στις 18
Οκτωβρίου 2001.
Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
παρουσιάσει τροποποιηµένη πρόταση.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Lannoye
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
Στοιχεία φακέλου: 1996/0115
έγγρ. συνόδου: A5-0217/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Objet 10,00%
Déf δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann 10,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 10,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής
των νοµ. τροπολ.:  10,00%

Η πρόταση, είχε προγραµµατισθεί να
εξετασθεί από το Συµβούλιο στις 18
Οκτωβρίου 2001.
Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
παρουσιάσει τροποποιηµένη πρόταση.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Lannoye
ΚΟΙΝεπιτρ: ΠΕΡΒ
Στοιχεία φακέλου: 1996/0116
έγγρ. συνόδου: A5-0217/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 06/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Objet 10,00%
Déf δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Proced δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 10,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής
των νοµ. τροπολ.:  10,00%

Η πρόταση, είχε προγραµµατισθεί να
εξετασθεί από το Συµβούλιο στις 18
Οκτωβρίου 2001.
Η Επιτροπή δεν προτίθεται να
παρουσιάσει τροποποιηµένη πρόταση.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Φώλιας
ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΓ
στοιχεία φακέλου: 2001/0058
έγγρ. συνόδου: A5-0295/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 20/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 10,00%
Objet δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

Déf δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Oblig δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Exec 10,00%
Proced 10,00%
Mesures δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

€ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής
των νοµ. τροπολ.:  10,00%

Ουδεµία πρόβλεψη είναι δυνατόν να
γίνει ως προς την έγκριση της πράξης
από το Συµβούλιο.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Watson
ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
στοιχεία φακέλου: 2000/0238
έγγρ. συνόδου: A5-0291/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 20/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο 30,00%
Objet 30,00%
Déf 30,00%
Oblig 30,00%
Exec 30,00%
Proced 30,00%
Mesures 30,00%
Transit 30,00%
Ann 30,00%

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE 30,00%
[X] δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a 30,00%

συνολικό ποσοστό αποδοχής
των νοµ. τροπολ.: 30,00%

Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
είχε προγραµµατισθεί για να υποβληθεί
στην Ισπανική Προεδρία. Ουδεµία
πρόβλεψη είναι δυνατόν να διατυπωθεί
όσον αφορά τις εργασίες του
Συµβουλίου.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Κατανοµή του ποσοστού αποδοχής των νοµ. τροπολ.Φάκελος
τύπος διάρθρωσης θέµα στόχος

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της
διαδικασίας

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

εισηγ.: Marinho
ΚΟΙΝεπιτρ: ΕΛΕΥ
στοιχεία φακέλου: 2001/0803
έγγρ. συνόδου: A5-0274/2001
διαδικασία/φάση: CNS *
ηµεροµηνία έγκρισης: 20/09/01

Τίτλος δεν αποτέλεσε
αντικείµενο τροπολογίας

Προοίµιο ?%
Objet ?%
Déf ?%
Oblig δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Exec ?%
Proced ?%
Mesures ?%
Transit δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας
Ann δεν αποτέλεσε

αντικείµενο τροπολογίας

L δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

� δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ΑΩ ?%
€ δεν αποτέλεσε

αντικείµενο
τροπολογίας

<=> δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

i-PE δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

[X] δεν αποτέλεσε
αντικείµενο
τροπολογίας

ε.a ?%

συνολικό ποσοστό αποδοχής
των νοµ. τροπολ.:  ?%

Η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει τη θέση
της  (βλέπε έγγρ. SP(2001)3244 της
17ης Οκτωβρίου 2001)
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

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 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2002 και σχετικά µε την διορθωτική
επιστολή αριθ. 1/2002 επί του σχεδίου γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό
έτος 2002

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΡΟΫ
εισηγ.: Costa Neves
στοιχεία φακέλου: 2000/2324
έγγρ. συνόδου: A5-0330/2001
διαδικασία/φάση: BUD

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Vande Lanotte 23/10/01
Επιτροπή: Schreyer 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, άλλα
θεσµικά όργανα και αρµόδιοι
οργανισµοί

∆ηµοσιονοµικές προοπτικές: διαθέσιµα περιθώρια:
εσωτερικές πολιτικές: 4,2 εκατ. € · εξωτερικές πολιτικές 0,1 εκατ.
€·
διοικητικές δαπάνες  3,5 εκατ. €·
Μεταρρύθµιση της Επιτροπής:
ενηµέρωση σχετικά µε τις νοµ. τροπ. του ΕΚ που αφορούν την
αναµόρφωση του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
15,2 εκατ. €  για τις νέες θέσεις και άλλες συγκεκριµένες
αποφάσεις στο πλαίσιο του οργανογράµµατος·
Μηχανισµός παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
και σύναψη συµφωνίας·
Κοινοτικές πολιτικές και δράσεις:
Γεωργία: µελέτη του αντικτύπου των µέτρων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων της Agenda 2000
βελτίωση της παρακολούθησης σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
έκθεση σχετικά µε την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας και της
παραγωγικότητας του έργου των αποκεντρωµένων οργανισµών·
εισαγωγή πρότυπου συστήµατος αναλυτικών λογαριασµών·
πολιτική ενηµέρωσης: διευκρινίσεις σχετικά µε την ανάθεση
ορισµένων καθηκόντων δηµόσιας αρχής σε εξωτερικούς
οργανισµούς και σχετικά µε τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα της
διοργανικής συνεργασίας·
επιθέσεις κατά του Κέντρου Παγκόσµιου Εµπορίου και του
Πενταγώνου· έκθεση που θα συµπεριλαµβάνει τις δηµοσιονοµικές
συνέπειες εν όψει των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τους
πρόσφυγες στο Αφγανιστάν και τις µεθοριακές περιοχές
(Κιρτζικιστάν, Τατζικιστάν, Ουζµπεκιστάν) και διαφοροποίηση
της αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας·
συντονισµός και απλοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των
προγραµµάτων Interreg, TACIS και PHARE·
επιχορηγήσεις �Κεφ. A-30: προσεκτική παρακολούθηση της
εκτέλεσης των αντίστοιχων πιστώσεων και παρουσίαση σύνολης
πρότασης που θα προβλέπει ρεαλιστικά κριτήρια επιλογής των
οργανισµών καθώς και κατάλληλο τρόπο διαχείρισης·

πριν από την 2η
ανάγνωση
πριν από την 2η
ανάγνωση

πριν από την 2η
ανάγνωση

πριν από την 2η
ανάγνωση

πριν από την 2η
ανάγνωση
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2002 και διορθωτική επιστολή αριθ.
1/2002 που αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2002

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΡΟΫ
εισηγ.: Buitenweg
στοιχεία φακέλου: 2000/2325
έγγρ. συνόδου: A5-0329/2001
διαδικασία/φάση: BUD

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Vande Lanotte 23/10/01
Επιτροπή: Schreyer 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, άλλα
θεσµικά όργανα και αρµόδιοι
οργανισµοί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών και των νέων
κανονιστικών ρυθµίσεων για τις δαπάνες και αποζηµιώσεις των
βουλευτών·
18,78 εκατ. €  για την διεύρυνση και εγγραφή πιστώσεων για άλλα
µέτρα που αφορούν το οργανόγραµµα·
λεπτοµερής έκθεση σχετικά µε τη χρήση των πιστώσεων για τους
«επικουρικούς υπαλλήλους"·
έκθεση σχετικά µε τις δαπάνες για δηµοσιεύσεις·
έγκριση των κατάλληλων ρυθµίσεων, των δηµοσιονοµικής φύσεως
συµπεριλαµβανοµένων, για την Ένωση των τέως βουλευτών του
ΕΚ·
αναθεώρηση των ισχυόντων ρυθµίσεων για το πρόγραµµα
Euroscola και τις οµάδες επισκεπτών·
αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της πολιτικής ενηµέρωσης
του Κοινοβουλίου·
µελέτη σχετικά µε τις µεθόδους εργασίας και το προφίλ του
προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EP-ROME) και
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της·
πλήρης κατάλογος των περιπτώσεων εξοικονόµησης πόρων που
δύνανται να προέλθουν από την εφαρµογή των «αρνητικών
προτεραιοτήτων»·

Φεβρ.2002
1η Μαρτίου 2002

πριν το 2003

1η Ιουλίου 2002

το συντοµότερο
δυνατόν

οικονοµικό έτος
2002

οικονοµικό έτος
2002
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2002 και τη διορθωτική επιστολή
αριθ. 1/2002 που αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2002

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΡΟΫ
εισηγ.: Buitenweg
στοιχεία φακέλου: 2000/2325
έγγρ. συνόδου: A5-0329/2001
διαδικασία/φάση: BUD

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Vande Lanotte 23/10/01
Επιτροπή: Schreyer 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, autres
institutions et organes concernés

όλα τα όργανα
συµµετοχή στο SMEA (κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου)·
έκθεση σχετικά µε τις τεχνικές κατάρτισης του προϋπολογισµού
ανά δραστηριότητες·
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των πολιτικών για την ισότητα
ευκαιριών·
καθιέρωση του διοργανικού συστήµατος προσλήψεων·
έκθεση σχετικά µε τα µέτρα για τον περιορισµό των απουσιών
λόγω ασθενείας στα όργανα·
∆ικαστήριο: έκθεση σχετικά µε την κατάσταση της καθυστέρησης
στις µεταφράσεις και την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον φόρτο
εργασίας στο ∆ικαστήριο·
Ελεγκτικό Συνέδριο: πρόβλεψη αποδέσµευσης των πιστώσεων για
19 θέσεις κατόπιν της διαµόρφωσης του προγράµµατος εργασίας
του Ελεγκτικού
ΟΚΕ+ΕΠ: λεπτοµερής σχετικά µε την χρήση των πιστώσεων του
άρθρου 130 ("Έξοδα αποστολών και µετακινήσεων")·
Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής: µετατροπή εκτάκτων θέσεων σε
µόνιµες και µονίµων σε έκτακτες.
Ευρωπαίος επόπτης προστασίας των δεδοµένων
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ του Κοινοβουλίου και του επόπτη
προστασίας των δεδοµένων αντίστοιχη µε την υφισταµένη
συνεργασία µεταξύ του Κοινοβουλίου και του ∆ιαµεσολαβητή·
συµπληρωµατικές πληροφορίες σ� ό,τι αφορά τον ενδεχόµενο
φόρτο εργασίας αυτού του νέου οργάνου·

Φεβρ.2002

1η Μαρτίου 2002

πριν το 2003
1η Ιουλίου 2002

πριν από τις
κατευθυντήριες
γραµµές 2003
1η Ιουνίου 2002

30 Μαρτίου 2002

οικονοµικό έτος
2002

Σχέδιο επιχειρησιακού προϋπολογισµού της ΕΚΑΧ για το
έτος 2002

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΡΟΫ
εισηγ.: Seppänen
στοιχεία φακέλου: 2001/2100
έγγρ. συνόδου: A5-0342/2001
διαδικασία/φάση: BUD

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Vande Lanotte 23/10/01
Επιτροπή: Schreyer 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ,
Συµβουλευτική επιτροπή της ΕΚΑΧ

αύξηση του επιχειρησιακού προϋπολογισµού σε 16 εκατ. € ·
παράταση των µέτρων για τις αναδιαρθρώσεις και εγγραφή των
αναγκαίων πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισµό·
πληροφορίες σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του εν λόγω τοµέα
στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης·
εκτίµηση της χρηµατοδότησης των νέων δραστηριοτήτων που θα
ενσωµατωθούν σταδιακά στον γενικό προϋπολογισµό και
υπενθυµίζει αντίστοιχο αίτηµα του Κοινοβουλίου υποβληθέν στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προϋπολογισµού 2001·

οικονοµικό έτος
2002
οικονοµικό έτος
2002
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού
του έκτου, έβδοµου και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 1999

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΕΛΕΓ
εισηγ.: Rühle
στοιχεία φακέλου: 2000/2164
έγγρ. συνόδου: A5-0337/2001
διαδικασία/φάση: DEC

Απόφαση : χορηγήθηκε απαλλαγή
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Nielson 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, ∆ΕΚ,
ΕΣ, ΕΤΕ

βελτίωση της παρουσίασης των ισολογισµών· ανάλυση της
οικονοµικής διαχείρισης για το έτος 2000· προτάσεις για την
αύξηση σε 40 %, εντός της προσεχούς πενταετίας, του µεριδίου
των χωρών ΑΚΕ στις συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΑ µέσω της εφαρµογής του άρθρου 95 της Συνθήκης του
Cotonou·
πρόταση ad hoc τροποποίησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού
της 16ης Ιουνίου 1998·
ανάθεση εντολής στην Πρόεδρο και στην Πρόεδρο της ΕΛΕΓ να
µεριµνήσουν ώστε τα έγγραφα που διαβιβάζει η Επιτροπή στο
πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής να µπορούν να εξετάζονται
από όλους τους βουλευτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού και τις διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της 5ης
Ιουλίου 2000·
ένταξη του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισµό·
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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 νοµοθετικών εκθέσεων. Συγκεκριµένα, εµφαίνει τη συνέχεια που θα δοθεί σε κάθε φάκελο και την αντίστοιχη
ηµεροµηνία.
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∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Ο πολιτικός έλεγχος
Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

∆ιεθνές νοµισµατικό σύστηµα - πώς µπορεί να λειτουργήσει
καλύτερα και να αποφευχθούν µελλοντικές κρίσεις

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΟΙΚΟ
εισηγ.: Goebbels
στοιχεία φακέλου: 2000/2017
έγγρ. συνόδου: A5-0302/2001
διαδικασία/φάση: INI

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Solbes Mira 22/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Γεν.
∆ιευθ. BRI, Προεδρ. BCE, Γεν.
∆ιευθ. FMI, Προεδρ. Παγκόσµια
Τράπεζα,  Γεν. ∆ιευθ. ΠΟΕ, ΓΓ-ONU

δηµιουργία παρατηρητηρίου συστηµικού κινδύνου, το οποίο θα
τεθεί υπό την αιγίδα της Τ∆∆·
πρόταση οδηγίας για τον χειρισµό των νοµισµατικών κρίσεων·
δηµιουργία ενός «πιστωτικού µητρώου» στην Τ∆∆ ώστε να
συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τον βαθµό
έκθεσης όλων των σηµαντικών χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων
έναντι οργανισµών που χαρακτηρίζονται συστηµατικά από υψηλό
ποσοστό χρέωσης·
ορισµός του ευρωπαϊκού Συστήµατος κεντρικών τραπεζών ως του
πραγµατικού οργάνου συντονισµού των εθνικών αρχών εποπτείας
και ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 105,6 της Συνθήκης ΕΚ·
καθιέρωση προληπτικών µέσων στο πλαίσιο της ρύθµισης µιας
ενοποιηµένης χρηµατοπιστωτικής αγοράς·
µορατόριουµ στην εξόφληση του χρέους των χωρών που
πλήττονται από κρίση ρευστότητας·

το συντοµότερο
δυνατόν
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Μεταρρύθµιση του Συµβουλίου

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΣΥΝΤ
εισηγ.: Poos
στοιχεία φακέλου: 2001/2020
έγγρ. συνόδου: A5-0308/2001
διαδικασία/φάση: INI

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Επιτροπή: Barnier 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ

παρουσία του Συµβουλίου στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια µιας επιπλέον µισής ηµέρας,
κυρίως σε συζητήσεις και σηµαντικές ψηφοφορίες σχετικά µε τη
νοµοθεσία, νοµοθετικές πρωτοβουλίες των κρατών µελών και το
ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα της Επιτροπής·
παρουσίαση έκθεσης του Υπάτου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ,
ενδεχοµένως από κοινού µε τον αρµόδιο για θέµατα εξωτερικής
πολιτικής Επίτροπο, είτε στην ολοµέλεια του ΕΚ, είτε στην αρµόδια
επιτροπή του ΕΚ, σύµφωνα µε τις ανάγκες του τελευταίου·
παρουσίαση έκθεσης από τον ασκούντα χρέη προέδρου του
Συµβουλίου, τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του·
εκπόνηση από κοινού µε το Συµβούλιο κανόνων για την επίσπευση
της νοµοθετικής διαδικασίας από τη φάση της πρώτης ανάγνωσης·
παρουσία του Συµβουλίου στο Κοινοβούλιο κατά την έγκριση
νοµοθετικών κειµένων και, αντίστοιχα, το ΕΚ κατά την έγκριση
των τελικών νοµοθετικών αποφάσεων του Συµβουλίου·
προκειµένου περί της διαδικασίας συναπόφασης, οι εκπρόσωποι
του Κοινοβουλίου πρέπει να έχουν δικαίωµα λόγου στη
συνεδρίαση του Συµβουλίου·
το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει ως ισότιµοι νοµοθέτες να
ανακοινώνουν από κοινού το τελικό αποτέλεσµα µιας νοµοθετικής
διαδικασίας στην κοινή γνώµη·
εγκαθίδρυση διαρκούς διαλόγου µεταξύ του Συµβουλίου και των
πολιτικών οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µέσω τακτικών
συναντήσεων του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων και/ή του
Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας που ασκεί την
προεδρία του Συµβουλίου µε τις πολιτικές οµάδες του
Κοινοβουλίου και/ή τους προέδρους τους·
καθορισµός από κοινού µεταξύ ΕΚ/Συµβουλίου/Επιτροπής των
στόχων του προσεχούς έτους (λαµβανοµένου υπόψη του
πολυετούς προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής)·

στην αρχή κάθε
προεδρίας
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Σύσταση του Συµβουλίου για τη συνετή χρήση των
αντιµικροβιακών παραγόντων στην ιατρική  -
Τεύχος ΙΙ
συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΕΡΒ
εισηγ.: Rod
στοιχεία φακέλου: 2001/2164
έγγρ. συνόδου: A5-0318/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ

περιορισµός στο ελάχιστο της επιρροής της φαρµακοβιοµηχανίας
επί των επαγγελµατιών της υγείας και καθιέρωση ελέγχου της
διαφήµισης φαρµάκων·
πρόταση-πλαίσιο για τον περιορισµό έως και την απαγόρευση της
κατανάλωσης αντιµικροβιακών παραγόντων στους άλλους τοµείς
(κτηνιατρική, διατροφή των ζώων, φυτοϋγειονοµική προστασία),
και γονιδίων αντοχής στους ΓΤΟ

Υπόµνηµα της Επιτροπής σχετικά µε την εκπαίδευση καθ�
όλη τη διάρκεια της ζωής

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΟΛΙ
εισηγ.: Van Brempt
στοιχεία φακέλου: 2001/2088
έγγρ. συνόδου: A5-0322/2001
διαδικασία/φάση: COS, art 62 du Règlement

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 23/10/01

Συµβούλιο: χωρίς συζήτηση
Επιτροπή: χωρίς συζήτηση

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοιν. Κ-Μ, Ευρωπαίοι
κοινωνικοί συνοµιλητές

ορισµός εννοιών που συνδέονται µε την δια βίου εκπαίδευση·
καλύτερος συντονισµός των διαθέσιµων δυνατοτήτων
χρηµατοδότησης ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως, σε κάθε πολίτη,
το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στην
επαγγελµατική κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση·
σχέδιο δράσης στον τοµέα της δια βίου εκπαίδευσης·
εκπόνηση συστήµατος που θα συγκεντρώνει όλα τα σηµερινά µέσα
αξιολόγησης και αναγνώρισης και θα καλύπτει τόσο την
αναγνώριση της πείρας που αποκτήθηκε µε τον κλασσικό τρόπο
όσο και µε µη κλασικό και άτυπο τρόπο
ένταξη της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων στις
δραστηριότητες του ΕΚΤ και των κοινοτικών προγραµµάτων·
προτάσεις χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δια βίου µάθησης·
οργάνωση συζήτησης σχετικά µε τους τρόπους κατανοµής των
δαπανών στα κράτη µέλη µεταξύ των προσώπων, των εργοδοτών
και των δηµόσιων φορέων·

τέλος 2001

Aνακοίνωση της Επιτροπής για την υλοποίηση καινοτόµων
µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προγραµµατική
περίοδο 2000-2006

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΑΠΑΣ
εισηγ.: Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
στοιχεία φακέλου: 2001/2141
έγγρ. συνόδου: A5-0328/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01
αποδέκτες: ΕΠΙΤΡ

επαναπροσδιορισµός των θεµατικών τοµέων για το έτος 2002,
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε
την καταπολέµηση της ανεργίας και την προώθηση της κοινωνικής
συνοχής·
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν χάρη εις τα
καινοτόµα µέτρα κατά τις προηγούµενες περιόδους
προγραµµατισµού, συστηµατική αξιολόγηση, ποιοτική και
ποσοτική, των χρηµατοδοτούµενων µέτρων µε στόχο τον
καθορισµό των πειραµατικών δράσεων·

ετήσια



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ94

∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Άνοιγµα και ∆ηµοκρατία στο διεθνές εµπόριο

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΒΕΕΕ
εισηγ.: Désir
στοιχεία φακέλου: 2001/2093
έγγρ. συνόδου: A5-0331/2001
διαδικασία/φάση: INI

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοιν. Κ-Μ, µέλη του ΠΟΕ
συνελθόντα στην 4η Υπουργική
∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα
(Κατάρ)

ενίσχυση του προϋπολογισµού του ΠΟΕ βάσει συνδροµής
ανάλογης µε το µερίδιο του καθενός στο διεθνές εµπόριο·
ενίσχυση του υπάρχοντος µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησηςle
(early warning system)·
ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των πολυµερών και των
διµερών δωρητών, ιδίως των κρατών µελών της ΕΕ, όσον αφορά
την τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες·
αναθεώρηση του άρθρου 7 της συµφωνίας σχετικά µε τη
διευθέτηση των διαφορών·
δηµιουργία υπηρεσίας νοµικής αρωγής η οποία θα
χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του ΠΟΕ, ώστε να
βοηθούνται οι λιγότερο εκπροσωπούµενες χώρες να έχουν
πρόσβαση στο ΟΕ∆·
δηµοσίευση πολιτικής δήλωσης που θα εγγυάται σαφώς την
προστασία των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας·
σύναψη νέας συµφωνίας του ΠΟΕ σχετικά µε τις πολυµερείς
συµφωνίες που αφορούν το περιβάλλον·
ίδρυση, το νωρίτερο δυνατό, οµάδας εργασίας στους κόλπους του
ΠΟΕ που θα αναλάβει να παρουσιάζει στο Γενικό Συµβούλιο και
τα µέλη του οργανισµού προτάσεις µεταρρύθµισης της λειτουργίας
του ΠΟΕ·

4η Υπουργική
∆ιάσκεψη του ΠΟΕ
στην Ντόχα
(Κατάρ)
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Πρόοδος που σηµειώθηκε κατά την εφαρµογή της Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΛΙΕ)

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΕΞΩΤ
εισηγ.: Brok
στοιχεία φακέλου: 2001/2007
έγγρ. συνόδου: A5-0332/2001
διαδικασία/φάση: INI

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Επιτροπή: Patten + Lamy 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοιν. Κ-Μ

λήψη αποφάσεως σχετικά µε την ετοιµότητα δράσης µιας
ευρωπαϊκής «δύναµης ταχείας επέµβασης»·
σύσταση µόνιµης αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΕΞΩΤ για τις
σχέσεις µε την κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ·
εκπόνηση κοινής σύνολης στρατηγικής για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, χρησιµοποιώντας τους πόρους της Europol και της
Eurojust·
σύναψη επαφών µεταξύ του Κοινοβουλίου και του ΟΑΣΕ·
πάγωµα των εποικισµών και αποστολή διεθνών παρατηρητών στα
κατεχόµενα εδάφη (Μέση Ανατολή)·
εκπόνηση σύνολης και συνοπτικής µακροπρόθεσµης πολιτικής για
την περιοχή του Καυκάσου·
χάραξη κοινής στρατηγικής για την πρόληψη των συγκρούσεων
στην Αφρική·
εφαρµογή στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε τη Λατινική Αµερική·
εντατικοποίηση των επαφών της Τρόικα στην Αλγερία για την
προώθηση της εξαγγελθείσας µεταρρυθµιστικής διαδικασίας·
έγκριση πολιτικής σταδιακής προσέγγισης µε το Ιράν·

Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του
Laeken

Βελγική Προεδρία

Αλιεία και τη µείωση της φτώχειας

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΑΝΑΠ
εισηγ.: Lannoye
στοιχεία φακέλου: 2001/2032
έγγρ. συνόδου: A5-0334/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ

ειδικοί µηχανισµοί για την ενίσχυση των οργανώσεων του τοµέα
της αλιείας µικρής κλίµακας στις αναπτυσσόµενες χώρες·
η υπογραφή συµφωνιών αλιείας θα γίνεται µόνον εφόσον
επιτυγχάνεται ο συµβιβασµός µεταξύ του εφοδιασµού της
κοινοτικής αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης του αλιευτικού
τοµέα της εκάστοτε αναπτυσσόµενης χώρας·
τήρηση της αρχής της προφύλαξης στις συµφωνίες που
συνάπτονται µε τις αναπτυσσόµενες χώρες·
εφαρµογή συστηµατικού προγράµµατος εποπτείας και ελέγχου
στις ΑΟΖ των αναπτυσσόµενων χωρών·
τροποποίηση του ΧΜΠΑ προκειµένου να µη δύναται πλέον να
χορηγεί στους πλοιοκτήτες της Κοινότητας επιδοτήσεις για τις
οριστικές µετανηολογήσεις πλοίων σε χώρες που προσφέρουν
σηµαίες ευκαιρίας·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Πρόοδος της Τουρκίας προς την προσχώρηση (1999)

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΕΞΩΤ
εισηγ.: Lamassoure
στοιχεία φακέλου: 2000/2014
έγγρ. συνόδου: A5-0343/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Verheugen 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοιν. Κ-Μ, Κυβ. και Εθν.
Κοιν. Τουρκίας

κατάργηση των δικαστηρίων κρατικής ασφάλειας και όσο το
δυνατόν ευρύτερη επέκταση της αµνηστίας·
κύρωση και θέση σε εφαρµογή των συµβάσεων των Ηνωµένων
Εθνών για τα πολιτικά, αστικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώµατα·
κύρωση του διεθνούς συµφώνου για τα αστικά και πολιτικά
δικαιώµατα·
πλήρης εξασφάλιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της
ελευθερίας έκφρασης και σεβασµός των αρχών του Χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης·
άµεση κατάργηση της θανατικής ποινής·
καλύτερη χρήση της οικονοµικής συνεργασίας που θα ευνοήσει
την κάλυψη από την Τουρκία των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·
πρόγραµµα-πλαίσιο για την προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στη διοίκηση, την αστυνοµία και τον στρατό·
παρουσίαση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για την κάλυψη
των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης·
άµεση εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων·
ανάπτυξη των προσπαθειών για την καταπολέµηση της διαφθοράς
στον δηµόσιο τοµέα·
απαίτηση τα νοµοθετικά κείµενα που εγκρίνονται µε τη διαδικασία
κατεπείγοντος να είναι σύµφωνα προς το κοινοτικό κεκτηµένο·
ανάγκη να αποκτήσει η Τουρκία σύγχρονη νοµοθεσία ως προς το
δικαίωµα απεργίας και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις·
υιοθέτηση εποικοδοµητικής στάσης και άσκηση αποφασιστικής
επιρροής για την αποτελεσµατική στήριξη του ΓΓ του ΟΗΕ,
καλώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά να αναλάβει τις εκ του
σύνεγγυς διαπραγµατεύσεις, ώστε, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι, να εξευρεθεί µία
σύνολη λύση για το Κυπριακό πριν από την προσχώρηση·
συµµετοχή της Τουρκίας στη συζήτηση για το µέλλον της
Ευρώπης, σε ισότιµη βάση µε τις άλλες υποψήφιες χώρες·

2002
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Κοινή έκθεση για την απασχόληση το 2001

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΑΠΑΣ
εισηγ.: Weiler
στοιχεία φακέλου: 2000/2168
έγγρ. συνόδου: A5-0360/2001
διαδικασία/φάση: COS

Απόφαση : εγκρ. ψήφισµα µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 24/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: ∆ιαµαντοπούλου 23/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Εθν.
κοιν. Κ-Μ και υποψηφίων χωρών

συστάσεις σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για το 2002
καθιέρωση συγκρίσιµων στατιστικών σχετικά µε την ποιοτική
διάρθρωση των διαφόρων µορφών µερικής απασχόλησης και
ανεργίας και εκτίµησή τους·
εις βάθος ανάλυση της πολιτικής για την απασχολησιµότητα των
εργαζοµένων·
λήψη των κατάλληλων µέτρων για την εξασφάλιση της εφαρµογής
της πολιτικής της ΕΕ για την επαγγελµατική και τη νοµική
ενσωµάτωση των µεταναστών·
υιοθέτηση ειδικών πολιτικών µέτρων για την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή σε περιοχές µε υστέρηση ανάπτυξης ή σε
περιοχές που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες·
οργάνωση ενισχυµένων ελέγχων κατά της παράνοµης εργασίας·
ελάφρυνση των φόρων στην εργασία και δυνατότητα εφαρµογής
µειωµένου ποσοστού του φόρου προστιθέµενης αξίας σε τοµείς
παροχής υπηρεσιών έντασης εργασίας·
διαπραγµάτευση σε όλα τα ενδεδειγµένα επίπεδα (ευρωπαϊκό,
εθνικό, τοµεακό, τοπικό και επιχειρηµατικό) συµφωνιών για τον
εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας·
πρόταση οδηγίας µε βάση τη αρχή της ίσης µεταχείρισης των
εκτάκτως και των µονίµως απασχολουµένων υπαλλήλων από τις
εταιρείες που δέχονται τις υπηρεσίες τους·
λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ώστε να τεθεί χωρίς
καθυστέρηση σε εφαρµογή η αρχή «ίσες αποδοχές για ίση
εργασία»·
πλήρη συµµετοχή του ΕΚ στην αναθεώρηση και την αξιολόγηση
του αντίκτυπου της στρατηγικής για την απασχόληση·
αναζήτηση από κοινού µε το Συµβούλιο των ενδεδειγµένων
µορφών συνεργασίας προκειµένου να εξασφαλισθεί δηµοκρατικός
έλεγχος των τοµέων πολιτικής που υπόκεινται στην µέθοδο του
ανοικτού συντονισµού·
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Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ∆ιάσκεψη του
Μαρακές για την αλλαγή του κλίµατος

συντάκτης: ΚΟΙΝεπιτρ ΠΕΡΒ
εισηγ.: Jackson
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0686/2001
διαδικασία/φάση: άρθρο 70 του Κανονισµού, κατόπιν της
γνωµοδότησης του ΕΚ

Απόφαση : εγκριθ. ψήφισµα
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοιν. Κ-Μ, γραµµατεία
της Συνθήκης-πλαίσιο των ΗΕ
(CCNUCC)

έγκριση ενός νοµικώς δεσµευτικού καθεστώτος µε κατάλληλες
κυρώσεις για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος·
ίδρυση ενός ειδικού ταµείου για τη χρηµατοδότηση µέτρων µε
στόχο τη χορήγηση βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες για την
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και την παροχή σε αυτές
νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών·
κύρωση από την ΕΕ του Πρωτοκόλλου του Κιότο·
πρόσβαση των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
∆ιάσκεψη του Μαρακές, τουλάχιστον µε καθεστώς παρατηρητή,
χωρίς δικαίωµα λόγου·
οργάνωση κοινοβουλευτικού δικτύου για την αλλαγή του κλίµατος
από κοινού µε βουλευτές του Συµβουλίου της Ευρώπης και των
ενδιαφερόµενων µερών των εθνικών κοινοβουλίων·
υποβολή του µέσου κύρωσης του πρωτοκόλλου του Κιότο·

συντοµότερες
προθεσµίες

πριν ή κατά τη
διάρκεια της COP-
7·

Προσέγγιση της ΕΕ στην 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ

συντάκτης: Πολιτ. Οµάδ.
εισηγ.: .../...
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0691/2001
διαδικασία/φάση: δήλ. ΣΥΜΒ./ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : εγκριθέν ΚΨ
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Επιτροπή: Lamy 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, Κυβερν.
Κ-Μ, Εθν. κοιν. Κ-Μ, Γεν. ∆ιευθ.
ΠΟΕ

συστάσεις σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική
διαπραγµατεύσεων·
δηµιουργία µιας κοινοτικής συνέλευσης του ΠΟΕ απαρτιζόµενης
από εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών µελών του ΠΟΕ
και συγκρότηση µόνιµης οµάδας εργασίας που θα επεξεργασθεί
τους κανόνες λειτουργίας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης·
στενότερη σχέση µεταξύ του ΠΟΕ και των διεθνών
περιβαλλοντικών οργανώσεων·
δηµιουργία διµερούς πολυµερούς νοµικού πλαισίου υπό την αιγίδα
του ΠΟΕ για θέµατα άµεσων εξωτερικών επενδύσεων·
δηµιουργία µόνιµου κοινού Φόρουµ ∆ΟΕ/ΠΟΕ·
µόνιµη και κατάλληλη ενηµέρωση πριν και κατά τη διάρκεια της
Υπουργικής ∆ιάσκεψης του Κατάρ·
µεγαλύτερη πρόσβαση στις πράξεις του Συµβουλίου (κυρίως
επιτροπή 133)·

5η Υπουργική
∆ιάσκεψη του
ΠΟΕ-Κατάρ



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 99

∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης

συντάκτης: Συµβούλιο/Επιτροπή
εισηγ.: Πολιτ. Οµάδ.
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: B5-0696/2001
διαδικασία/φάση: δήλ. ΣΥΜΒ./ΕΠΙΤΡ

Απόφαση : Εγκριθ. ΚΨ µε τροπολ.
ηµεροµηνία: 25/10/01

Συµβούλιο: Verhofstadt 24/10/01
Επιτροπή: Prodi 24/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ, ΣΥΜΒ.
της Ευρώπης, Κυβερν. Κ-Μ, Κυβ. και
Κογκρέσσο των Ηνωµένων Εθνών

βλέπε έγγρ. A5-0308/2001 εγκριθέν στις 25/10/01

Συνέπειες στην ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών και
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, των πυρηνικών σταθµών
συµπεριλαµβανοµένων

συντάκτης: Επιτροπή
εισηγ.: .../...
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: δήλ. ΕΠΙΤΡ

Απόφαση :
ηµεροµηνία:

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Vitorino 22/10/01

αποδέκτες:

αεροπορικές  µεταφορές
εφαρµογή συστήµατος αµοιβαίας επιθεώρησης τύπου "dual
review".
σχέδιο κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που θα αποσκοπεί στην οµοιοµορφοποίηση, εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κανόνων ασφάλειας στις αεροπορικές
µεταφορές·
συγκρότηση διεπιστηµονικής οµάδας ad hoc, απαρτιζόµενης από
εµπειρογνώµονες του τοµέα της αεροπορικής ασφάλειας και της
καταπολέµησης της τροµοκρατίας·
πραγµατοποίηση διάσκεψης από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής
Αεροπορίας·
συνάντηση µε τις αµερικανικές αρχές µε σκοπό τη σύσταση
οµάδος εργασίας για το συντονισµό των προσπαθειών που
επιµένουν να εξασφαλισθεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο ασφάλειας·
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις:
ενίσχυση των υπαρχουσών διατάξεων ασφαλείας και µέτρα
φυσικής προστασίας, ιδιαίτερα δε για τους πυρηνικούς σταθµούς·
εκτίµηση, σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Υπηρεσία Ατοµικής
Ενέργειας της Βιέννης, των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως σε
ό,τι αφορά την πτυχή της ασφάλειας,

εξέταση επειγόντως
προκειµένου να
καταστεί δυνατή η
συµφωνία στο
Συµβούλιο τον
∆εκέµβριο

η ηµεροµηνία δεν
έχει ακόµα
αποφασισθεί
6/7 ∆εκ 2001



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ100

∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Θέµα Ψηφοφορία στην ολοµέλεια Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία
Εκ νέου άνοιγµα της σήραγγας του Mont-Blanc

συντάκτης: Επιτροπή
εισηγ.: .../...
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: δήλ. ΕΠΙΤΡ

Απόφαση :
ηµεροµηνία:

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: Fischler 25/10/01

αποδέκτες: ΣΥΜΒ., ΕΠΙΤΡ

νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την ασφάλεια των οδικών και
σιδηροδροµικών υποδοµών
έλεγχος της ροής των µεταφορών µέσω των Άλπεων
πραγµατική εφαρµογή της οδηγίας του 1996 σχετικά µε τα
διευρωπαϊκά δίκτυα/συνδέσεις ( Μπρενέρο, Λυών-Τορίνο)

αρχές 2002



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 101

∆ελτίο 10.12.2001 - EL - PE 312.594

Οι διάφορες αποφάσεις

Θέµα Ψηφοφορία στην
ολοµέλεια

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί Προθεσµία

Τροποποίηση της διάρκειας των διακοπών της
συνόδου

συντάκτης: ∆ιάσκεψη των Προέδρων
εισηγ.: .../...
στοιχεία φακέλου: .../...
έγγρ. συνόδου: .../...
διαδικασία/φάση: άρθρο 10§4 του Κανονισµού

Απόφαση : τροποποίηση της
διάρκειας των διακοπών της
συνόδου
ηµεροµηνία: 22/10/01

Συµβούλιο: .../...
Επιτροπή: .../...
αποδέκτες: .../...

πραγµατοποίηση συνόδου της ολοµέλειας στις
Βρυξέλλες

17 ∆εκεµβρίου
2001

_____________________________



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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