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 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι η Πρόεδρος κυρία Mary BANOTTI, διένειµε προς ενηµέρωση των βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 42/2000 : Χρήση των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από εξωτερικούς
οργανισµούς·

Αριθ. 44/2000 : Νέα οργάνωση της Υπηρεσίας των Βουλευτών·

Αριθ. 45/2000 : Νέα ωράρια του Ταµείου των Βουλευτών στο Στρασβούργο.

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

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

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

_____________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0559/00)  12 και 13 ∆εκεµβρίου 2000

28 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Γενετικά µταλλαγµένοι οργανισµοί και καλλιέργειες H-0864/00

Bernd POSSELT Η κατάσταση στην Τσετσενία H-0871/00

Giorgio LISI Θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τα προβλήµατα που
συνδέονται µε τη διακίνηση οινοπνευµατωδών ποτών
βαρυνόµενων µε φόρο κατανάλωσης

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Αυστηρότεροι κανόνες για την ευθύνη των µεταφορέων H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Πρόταση "όλα πλην όπλων" H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Μέτρα για την πρόληψη της νόσου των τρελλών
αγελάδων

H-0886/00

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Άµεσος κίνδυνος από την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια H-0932/00

Olivier DUPUIS Αλγερία: απαγόρευση του κόµµατος WAFA H-0890/00

Glenys KINNOCK Eιδική σύνοδος του ΟΗΕ µε θέµα τα παιδιά H-0892/00

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Υποχρεώσεις της Τουρκίας στα πλαίσια της εταιρικής
σχέσης ΕΕ-Τουρκίας

H-0894/00

Neil MacCORMICK Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Εντολή της δύναµης ταχείας επέµβασης H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS Η σηµασία των φόρων για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς

H-0918/00
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

John McCARTIN Πρόταση του ΗΒ για επιβολή φόρου σε ξένα φορτηγά H-0873/00

Liam HYLAND Νέα µέτρα για τη ΣΕΒ και εισαγωγές τροφίµων από
τρίτες χώρες

H-0916/00

François ZIMERAY Η χρηµατοδοτική βοήθεια της Ένωσης προς το
εκπαιδευτικό σύστηµα της Παλαιστίνης

H-0936/00

Richard HOWITT Συγχώνευση Texaco-Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Ναυπηγία H-0900/00

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

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

κ. LAMY
Karin RIIS-JØRGENSEN ∆ασµοί αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κωκ H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Πρόταση "όλα πλην όπλων" H-0883/00

Glenys KINNOCK Πρόσβαση στην αγορά για τις λιγότερο ανεπτυγµένες
και τις αναπτυσσόµενες χώρες

H-0889/00

κ. LIIKANEN
Lennart SACRÉDEUS Η καταπολέµηση του τουρισµού για σκοπούς παιδικής

πορνείας
H-0917/00

κ. BOLKESTEIN
Bernd POSSELT Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Γραφεία κοινοτικών σηµάτων στα κράτη µέλη H-0879/00

Aντώνιος
ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης H-0875/00
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jonas SJÖSTEDT Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και το δικαίωµα
απεργίας

H-0877/00

Aλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Πτυχία αγγλικών πανεπιστηµίων µέσω παραρτηµάτων
στην Ελλάδα και η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Συνδέσεις µε πορθµείο µεταξύ Vaasa (Φινλανδία) και
Uumåja (Σουηδία)

H-0912/00

* * *
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
Ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 32 13 10 9 9 0 0 κ. MOSCOVICI

Επιτροπή 54 15 39 8 0 0 0 κ. MONTI
κ. BYRNE
κ. PATTEN
κ. LAMY
κ. LIIKANEN
κ. BOLKESTEIN

Σύνολο 86 28 49 17 9 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

12/2000 296.351 Michel EBNER ∆ιαχείριση των άγριων πτηνών στην Ευρώπη 18.09.2000 18.12.2000 254

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

Τροµοκρατία στην Ισπανία 18.09.2000 18.12.2000 413

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

02.10.2000 02.01.2001 58

                                                
1 Κατάσταση στις  14.12.2000
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Αριθ. Αριθ. ΡΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας

Υπογραφές

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

Η ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη 24.10.2000 24.01.2001 9

16/2000 297.679 Gerald COLLINS Η ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και η Υεµένη 24.10.2000 24.01.2001 27

17/2000 297.833 Gianni VATTIMO,
Giorgio NAPOLITANO,
Giovanni PITTELLA και
Vicenzo LAVARRA

Ο κ. Giordano Bruno, σύµβολο της ελευθερίας
της σκέψης στην Ευρώπη

31.10.2000 31.01.2001 45

18/2000 297.834 Marie-Théresè HERMANGE,
Marie-Noëlle LIENEMANN,
Elizabeth MONTFORT,
Dana Rosemary SCALLON και
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ

Η προστασία των παιδιών στη Μέση Ανατολή 31.10.2000 31.01.2001 61
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19/2000 298.351 Graham WATSON,
Daniel COHN-BENDIT,
François BAYROU,
John HUME και Iñigo
MÉNDEZ DE VIGO

Ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο αντισηµιτισµός 14.11. 2000 14.02.2001 118

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

Η προστασία των δελφινιών και των φωκαινιδών 05.12.2000 05.03.2001 25

21/2000 299.082 Bruno GOLLNISH,
Charles DE GAULLE,
Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG και
Marie-France STIRBOIS

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

05.12.2000 05.03.2001 6
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ

Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΣΤΙΣ 16.12.1999
(Κατάσταση στις 9 Ιανουαρίου 2001)

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ Αριθµός
Μελών

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

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

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ Αριθµός
Μελών

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT � STATELESS
NATIONS

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

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

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

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 17

∆ελτίο 15.01.2001 - EL - PE 299.524

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ Αριθµός
Μελών

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ18

∆ελτίο 15.01.2001 - EL - PE 299.524

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

175/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Σρι Λάνκα

Βρυξέλλες, 9 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία της συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε την 1η
Νοεµβρίου 2000, µεταξύ των κκ. Eric Solheim και Velupillai Prabhakaran, αρχηγού των Τίγρεων
για την Απελευθέρωση των Τάµιλ του Εελάµ (LTTE), η οποία ήταν η πρώτη αυτού του είδους από
τότε που η Νορβηγία ανέλαβε το ρόλο του «διαµεσολαβητή» στο διάλογο µεταξύ κυβέρνησης της
Σρι Λάνκα και LTTE το Φεβρουάριο του 2000. Με την ευκαιρία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει τη νορβηγική πρωτοβουλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και την οµάδα των LTTE να
επωφεληθούν της ευκαιρίας που τους παρέχεται σήµερα για διάλογο, ο οποίος θα µπορούσε να
επιτρέψει να εξευρεθεί λύση µέσω διαπραγµατεύσεων και να τεθεί τέλος σε µια εθνοτική διαµάχη
που, εδώ και είκοσι περίπου χρόνια, είναι η αιτία πολλαπλής οδύνης για τον πληθυσµό της Σρι
Λάνκα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί τη διεξαγωγή των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο των
οποίων θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά υπόψη οι προσδοκίες της µειονότητας των Τάµιλ µε
σεβασµό στην πολιτισµική και θρησκευτική πολυµορφία της Σρι Λάνκα και χωρίς να θίγεται η
απαραβίαστη αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της χώρας.

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

________________

176/2000

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μοζαµβίκη
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη χρήση βίας ως µέσον επίτευξης πολιτικών στόχων και
αποδοκιµάζει έντονα τις ακρότητες που σηµειώθηκαν στις διαδηλώσεις της 9ης Νοεµβρίου 2000
στην κεντρική και βόρεια Μοζαµβίκη. Εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές που προκλήθηκαν στη διάρκειά τους και καλεί όλα τα µέρη να δείξουν τον δέοντα
σεβασµό προς τη νοµιµότητα καθώς και αυτοσυγκράτηση.
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Η Μοζαµβίκη έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι σε θέση να ακολουθήσει σταθερά την οδό
της εθνικής συµφιλίωσης και της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας. Καλούµε τις ηγεσίες όλων των
πολιτικών κοµµάτων, και ιδιαίτερα των δύο κυριοτέρων, τις κρατικές αρχές και την κοινωνία των
πολιτών να αρχίσουν έναν εποικοδοµητικό διάλογο, ο οποίος αποτελεί το µοναδικό µέσο για να
συνεχιστούν, σε κλίµα ειρήνης και σταθερότητας, οι αξιέπαινες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
προς τον στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης, µε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και
ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να υποστηρίξει τη διαδικασία πολιτικής και
κοινωνικοοικονοµικής µετάβασης, της οποίας η µέχρι σήµερα επιτυχία έχει αναγνωριστεί διεθνώς
και επέτρεψε στη χώρα να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον αγώνα για ειρήνη σε ολόκληρη την
περιοχή. Υπενθυµίζει εντούτοις ότι η πρωταρχική ευθύνη για την παγίωση όσων έχουν επιτευχθεί
και για ισορροπηµένη ανάπτυξη της χώρας στο σύνολό της, ανήκει στην κυβέρνηση και όλες τις
πολιτικές δυνάµεις της Μοζαµβίκης.

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

_______________

177/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών
στην Αιθιοπία και την Ερυθραία (UNMEE)

Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει τη ζωηρή ικανοποίησή της για την εφαρµογή της απόφασης του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (ψηφίσµατα 1312 της 31ης Ιουλίου και 1320 της
15ης Σεπτεµβρίου 2000) σχετικά µε τη δηµιουργία Αποστολής των ΗΕ στην Αιθιοπία και την
Ερυθραία (UNMEE).

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κρίνει ότι η απόφαση αρκετών κρατών µελών να συµµετάσχουν στην
UNMEE υλοποιεί την ευχή που εξέφρασε επανειληµµένως η ΕΕ, και ιδίως µε την κοινή θέση της
29ης Ιουνίου 2000, να διευκολυνθεί κάθε πρόοδος προς την κατεύθυνση µιας ειρηνικής
διευθέτησης µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ζητεί από την Αιθιοπία και την Ερυθραία να εγγυηθούν την ασφάλεια όλου
του προσωπικού των Ηνωµένων Εθνών και να συνεργασθούν πλήρως µε την αποστολή.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ζητεί επίσης από τα δύο µέρη να δεσµευθούν ότι θα συνεχίσουν µε
εντονότερους ρυθµούς την ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του Οργανισµού Αφρικανικής
Ενότητας, µε την υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να καταλήξουν, το συντοµότερο, σε µια
συνολική και βιώσιµη ειρηνευτική ρύθµιση.
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Οι συνδεδεµένες προς την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα
και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.

________________________

178/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2000

Επί εβδοµάδες τώρα σκοτώνονται κάθε µέρα Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι. Είναι απαράδεκτο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στα ενδιαφερόµενα µέρη να επιδείξουν αίσθηµα ευθύνης
και να µην απαντούν στις προκλήσεις.

Το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία, όπως και στο πρόβληµα
του εποικισµού, είναι η κύρια αιτία της απογοήτευσης του παλαιστινιακού λαού και της βίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους ισραηλινούς και παλαιστίνιους ηγέτες να τηρήσουν καθ�
ολοκληρίαν και αµέσως τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στο Σαρµ-Ελ-Σεΐχ εδώ και πέντε εβδοµάδες
καθώς και στη Γάζα στις 2 Νοεµβρίου.

Ζητεί από τις ισραηλινές αρχές :

να επαναφέρουν τις ένοπλες δυνάµεις τους στις θέσεις που καταλάµβαναν πριν την 28η
Σεπτεµβρίου και να άρουν τους επιβληθέντες περιορισµούς κυκλοφορίας ατόµων και αγαθών στα
παλαιστινιακά εδάφη,

να άρουν τις οικονοµικές κυρώσεις κατά της Παλαιστινιακής Αρχής,

σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η επέµβαση των δυνάµεων ασφαλείας, να µη
χρησιµοποιούνται θανατηφόρα µέσα, σύµφωνα µε την έκκληση του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών.

Ζητεί από την Παλαιστινιακή Αρχή :

να κάνει το παν για να σταµατήσουν οι βιαιότητες,

να δώσει αυστηρές εντολές στις δυνάµεις ασφαλείας να εµποδίζουν τους πυροβολισµούς εναντίον
των Ισραηλινών, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Προέδρου Αραφάτ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από την Επιτροπή εξακρίβωσης των συµβάντων, η οποία
δηµιουργήθηκε ύστερα από τη σύνοδο του Σαρµ-Ελ-Σεΐχ και στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση
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εκπροσωπείται από τον κ. Javier Solana, Γενικό Γραµµατέα/ Ύπατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, να
αρχίσει αµέσως τις εργασίες της επιτόπου.

Υποστηρίζει την ενέργεια του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να εξετάσει µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη τις λεπτοµέρειες ανάπτυξης αποστολής παρατηρητών, σύµφωνα µε την
εντολή του Συµβουλίου Ασφαλείας.

Συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες και την προσωπική δέσµευση του Προέδρου Κλίντον για την
επίτευξη ειρήνης.

Φυσικά, στόχος εξακολουθεί να είναι η επανάληψη του διαλόγου και των ειρηνευτικών
διαπραγµατεύσεων, µόνη έξοδος από την σηµερινή κρίση. Οι ιθύνοντες το γνωρίζουν καλά αυτό.
Επείγον είναι να σταµατήσει η βία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να προσφέρει τη συµβολή της και είναι έτοιµη να αναλάβει τις
ευθύνες της.

_________________________

179/2000
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την Ινδονησία
Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2000

H Eυρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για το κλίµα έντασης και βίας που επικρατεί
ακόµη σε ορισµένες επαρχίες της Ινδονησίας, ιδίως στην Ατζέ, στις νήσους Μολούκες και στην
Ίριαν Τζάγια.

Η ΕΕ ετάχθη επανειληµµένως υπέρ µιας ισχυρής Iνδονησίας, ενωµένης και δηµοκρατικής.
Υποστηρίζει δε πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αυτής. Ενθαρρύνει τις ινδονησιακές
αρχές στις προσπάθειές τους για την επίλυση των περιφερειακών διαφορών µέσω του διαλόγου και
όχι δια της βίας.

Σε ό,τι αφορά την Ατζέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χαιρετίσει, τον παρελθόντα Μάϊο, τη συµφωνία
ανακωχής για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία υπεγράφη µεταξύ των ινδονησιακών αρχών και του
GAM (Κίνηµα για µια ελεύθερη Ατζέ) στη Γενεύη. Είχε επίσης χαιρετίσει την έναρξη δικαστικών
ενεργειών για να µπορεί να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι κατηγορούνται για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην επαρχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την ινδονησιακή κυβέρνηση και τα ενεχόµενα µέρη να
συνεχίσουν το διάλογο και να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να εξεύρουν µια
ειρηνική διέξοδο στις εντάσεις στην επαρχία της Ατζέ. Καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης.

Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης επί τόπου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ22

∆ελτίο 15.01.2001 - EL - PE 299.524

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

________________________

180/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις απόπειρες κατά του Γιουγκοσλάβου εκπροσώπου στην Πρίστινα

και κατά τριών Σέρβων αστυνοµικών
Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τις δολοφονικές απόπειρες κατά του Γιουγκοσλάβου
εκπροσώπου στην Πρίστινα και κατά τριών Σέρβων αστυνοµικών.

Οι εγκληµατικές αυτές επιθέσεις υπενθυµίζουν στη διεθνή Κοινότητα ότι εξτρεµιστικές δυνάµεις,
επιµένοντας να εµποδίσουν τη συνύπαρξη των Κοινοτήτων, είναι αποφασισµένες να συνεχίσουν τις
δράσεις τους κατά των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου, παρά το ψήφισµα 1244, τα αποτελέσµατα των
δηµοτικών εκλογών της 28ης Οκτωβρίου στο Κοσσυφοπέδιο και τη δηµοκρατική αλλαγή στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας µετά τις εκλογές της 24ης Σεπτεµβρίου.

Καλούµε όλους τους υπεύθυνους Κοσοβάρους να καταδικάσουν απερίφραστα παρόµοιες ενέργειες.

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

________________________

182/2000

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις εκλογές
Προέδρου και Γερουσίας στην Αϊτή
Βρυξέλλες, 1η ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ανακήρυξη, από το προσωρινό εκλογικό Συµβούλιο, της
εκλογής του κ. Jean Bertrand Aristide στις προεδρικές εκλογές που διεξάχθηκαν στις 26 Νοεµβρίου
στην Αϊτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το κλίµα βίας που προηγήθηκε των εκλογών
Προέδρου και Γερουσίας στις 26 Νοεµβρίου και, ιδίως, για µια σειρά εκρήξεων µε πολλά θύµατα
οι οποίες προκάλεσαν, ιδίως, το θάνατο δύο παιδιών.
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Η Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τον Οργανισµό
Αµερικανικών Κρατών (ΟΕΑ) δεν κατέληξαν σε συµφωνία ιδίως όσον αφορά δύο βασικά θέµατα :

- τη σύσταση ανεξάρτητου εκλογικού συµβουλίου αντιπροσωπευτικού των διαφόρων τάσεων
στη χώρα,

- την αντιµετώπιση και επίλυση των διαφορών που προέκυψαν από τις αµφισβητούµενες
εκλογές της 21ης Μαΐου 2000.

Η αντιπολίτευση αρνήθηκε, υπό τις συνθήκες αυτές, να παρουσιάσει υποψηφίους ενώ δεν µπόρεσε
να συµµετάσχει κανένας διεθνής παρατηρητής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιµένει στην ανάγκη τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
δηµοκρατικού πλουραλισµού και παροτρύνει για την επανέναρξη του διαλόγου µεταξύ όλων των
συνιστωσών της κοινωνίας της Αϊτής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι, µετά την άρνηση των αρχών της Αϊτής να λάβουν υπόψη
τους τις παρατηρήσεις του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (ΟΕΑ) για τις εκλογές της 21ης
Μαΐου, κίνησε τη διαδικασία διαβουλεύσεων που προβλέπεται από το άρθρο 96 της Συµφωνίας του
Κοτονού προκειµένου να εντοπισθούν µέτρα επανόρθωσης της κατάστασης δεν αποκλείει δε τον
αναπροσανατολισµό της συνεργασίας της µε την Αϊτή εάν δεν εξευρεθεί καµία αποδεκτή λύση.

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

________________________

183/2000
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την κατάσταση στη Γουινέα-Μπισσάου
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το σεβασµό της συνταγµατικής
νοµιµότητας στη Γουινέα-Μπισσάου, παρά την απόπειρα αποσταθεροποίησης της
2οής Νοεµβρίου 2000 και τις συγκρούσεις που βύθισαν τη χώρα σε πένθος.

Υποστηρίζει πλήρως τις νόµιµες αρχές στην προσπάθεια που θα αναλάβουν για την εθνική
συµφιλίωση και την εδραίωση της δηµοκρατίας. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φανεί
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε δράσεις που προάγουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις ατοµικές
ελευθερίες, µε σεβασµό στην πολιτική, πολιτισµική και θρησκευτική πολυµορφία.
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Εκφράζει τη δέσµευσή της για την αίσια έκβαση του προγράµµατος αποστράτευσης και
αναδιάρθρωσης των στρατιωτικών δυνάµεων.

∆εσµεύει τις αρχές να εµπνευστούν σε µεγάλο βαθµό στη δράση τους από την αρχή της χρηστής
διακυβέρνησης στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία.

Βάσει των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να επαναεπιβεβαιώσει τη βούλησή της να
βοηθήσει τη Γουινέα-Μπισσάου στο εγχείρηµά της για εθνική ανασυγκρότηση. Καλεί τη διεθνή
κοινότητα να συνδράµει στο έργο αυτό.

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

_____________________

184/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Μάλτας, συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρών, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, χωρών ΕΖΕΣ

και µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε τη διατήρηση ειδικών
περιοριστικών µέτρων κατά του κ. Μιλόσεβιτς και των συνδεόµενων µε αυτόν προσώπων

Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 2000

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες της Κύπρου και της Μάλτας, και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία,
χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται µε τους
στόχους της κοινής θέσης 2000/696/ΚΕΠΠΑ, όπως καθορίστηκε από το Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Νοεµβρίου 2000 δυνάµει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τη διατήρηση ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά του κ.
Μιλόσεβιτς και των συνδεοµένων µε αυτόν προσώπων, η οποία εφαρµόζεται µε την απόφαση του
Συµβουλίου 2000/697/ΚΕΠΠΑ της 10ης Νοεµβρίου 2000. Οι εν λόγω χώρες διασφαλίζουν ότι οι
εθνικές τους αστυνοµίες θα συµµορφωθούν µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει τη δέσµευση αυτή.

________________________
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185/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στο
εσωτερικό της Αλβανίας

Βρυξέλλες,  1 ∆εκεµβρίου 2000

Η αυξανόµενη χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών σκοπών αποτελεί εξέλιξη που ανησυχεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνει λοιπόν σθεναρή έκκληση να µην παραβιάζεται το κράτος δικαίου.

Προϋπόθεση της βούλησης των Αλβανών να πλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ισχύουν
οι θεµελιώδεις κοινές αξίες, από τις οποίες πρωταρχικές είναι ο σεβασµός των θεσµών και της
νοµιµότητας, η µη χρήση βίας καθώς και το πνεύµα ανεκτικότητας και διαλόγου.

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

________________________

186/2000

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

Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τον περιορισµό της ελευθερίας επιλογής των
εκλογέων της Ακτής του Ελεφαντοστού από την απόφαση που εξέδωσε την 1η ∆εκεµβρίου το
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ακτής του Ελεφαντοστού, µε την οποία απερρίφθη η υποψηφιότητα του
κ. Alassane Ouattara, Προέδρου του RDR, στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 10ης ∆εκεµβρίου.
Κρίνει ότι η εν λόγω απόφαση υπονοµεύει την προετοιµασία των εκλογών αυτών διότι θα
µπορούσε να έχει ως συνέπεια την απουσία όχι αµελητέου τµήµατος του εκλογικού σώµατος της
Ακτής του Ελεφαντοστού από την εκλογική διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει µετ� επιτάσεως τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της εθνικής συνοχής και να λάβουν υπόψη
την ισορροπία του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Καλεί τις αρχές και όλες τις
πολιτικές δυνάµεις να απιδείξουν υπευθυνότητα και να αποκλείσουν κάθε µορφή βίας. Κρίνει ότι
πρέπει να αναζητηθεί πολιτική διευθέτηση της παρούσας κρίσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η
δηµοκρατία υπό συνθήκες ηρεµίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας το περιεχόµενο των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν το
πρώτο τρίµηνο του 2000 βάσει της σύµβασης ΕΕ/ΑΚΕ, δηλώνει ότι θα αποφασίσει για την
υποστήριξή της στην Ακτή του Ελεφαντοστού όταν ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία
επιστροφής στη συνταγµατική νοµιµότητα και σε συνάρτηση µε την πορεία της.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες καθώς και οι χώρες της
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

187/2000

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε το Κασµίρ

Bρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2000

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση των
ινδικών αρχών, να κηρύξουν µονοµερή κατάπαυση του πυρός στο Κασµίρ όσο διαρκεί το
ραµαζάνι.  Επίσης, σηµείωσε µε ικανοποίηση τη δήλωση του Πακιστάν, ότι προτίθεται να ασκήσει
«µέγιστη συγκράτηση» στη γραµµή ελέγχου.

Παρόµοιες ενθαρρυντικές κινήσεις µπορούν πράγµατι να δηµιουργήσουν ήρεµο κλίµα,
κατάλληλο για την αναζήτηση ειρηνικής λύσης, σύµφωνα µε τις επιθυµίες των εµπλεκόµενων
πληθυσµών του Κασµίρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι µια τέτοια ειρηνική λύση είναι η µόνη που
πρέπει να επιδιώκεται και δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τερµατισµό των τροµοκρατικών
ενεργειών, αυστηρή τήρηση της γραµµής ελέγχου και εφαρµογή µέτρων εµπιστοσύνης και
ασφάλειας, ώστε να επαναληφθεί ο διάλογος µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, σύµφωνα µε το
πνεύµα της Λαχώρης.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί όλα τα µέρη να επιδείξουν όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη σύνεση στον τόπο των επιχειρήσεων, να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν, να
µελετήσουν νέα µέτρα εµπιστοσύνης και να εισέλθουν αποφασιστικά και καλή τη πίστει στην οδό
ενός ειλικρινούς και εποικοδοµητικού διαλόγου.

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

________________________

Οι δηλώσεις 171, 172, 173, 174  και  181/2000 δεν ήταν διαθέσιµες σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις
µέχρι το πέρας της συντάξεως του παρόντος ∆ελτίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν τις πλήρεις
γνωµοδοτήσεις της ΟΚΕ στις 11 επίσηµες κοινοτικές γλώσσες στην θέση

της ΟΚΕ στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:

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

1. ΤΜΗΜΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ "

•  Περιφερειακές πρωτοβουλίες
Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (∆ιάφορες δραστηριότητες - I)

Έγγραφo: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1400/2000

Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen (Tηλ.: 32 2 546 9258 -
e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  ∆ιασυνοριακές πρωτοβουλίες
Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1401/2000 

Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen (Tηλ.: 32 2 546 9258 -
 e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Η αµοιβαία αναγνώριση στην ενιαία αγορά
Εισηγητής: κ. LAGERHOLM  (Εργοδότες - SV)
Συνεισηγητής: κ. BEDOSSA  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - F)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1402/2000

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας περιλαµβάνει δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος εξετάζεται
η αµοιβαία αναγνώριση των προϊόντων και επισηµαίνονται ορισµένα προβλήµατα που υπάρχουν
σήµερα σε σχέση µε τη λειτουργία της. Στη συνέχεια, διατυπώνονται διάφορα σχόλια σχετικά µε
την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αµοιβαία αναγνώριση, η οποία υποστηρίζεται ιδιαίτερα.
Ωστόσο, η ΟΚΕ φρονεί ότι η Ανακοίνωση φαίνεται να τάσσεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε
υπερβολικό βαθµό υπέρ της αµοιβαίας αναγνώρισης. Η ΟΚΕ, στις συστάσεις της, υπογραµµίζει ότι
το κόστος που οφείλεται στη µη εναρµόνιση και στην εξάρτηση από την αµοιβαία αναγνώριση
µπορεί να αποβεί πολύ υψηλότερο από αυτό που η Επιτροπή αφήνει να εννοηθεί στην Ανακοίνωσή
της, και παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει, στις µελλοντικές εργασίες της, την επίτευξη
µεγαλύτερης ισορροπίας κατά την επιλογή µεταξύ της εναρµόνισης και της αµοιβαίας
αναγνώρισης.

Το δεύτερο µέρος της γνωµοδότησης περιλαµβάνει σχόλια και συστάσεις ως προς
την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων. Η ΟΚΕ εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραµµές που
προτάθηκαν από την Επιτροπή όσον αφορά την αναγνώριση των διπλωµάτων. Η ΟΚΕ επικροτεί
ιδιαίτερα τα µέτρα που προτείνονται για τη διασφάλιση του αξιόπιστου ελέγχου της εφαρµογής της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης: εκθέσεις αξιολόγησης, συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ορθή την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, διαδικασίες κοινοποίησης,
βελτίωση της πληροφόρησης και της οικονοµικής ανάλυσης. Η γνωµοδότηση υποστηρίζει τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς χωρίς ισχύ νόµου, πιθανόν µε τη µορφή
σύστασης. Τα επαγγέλµατα τα οποία δεν είναι νοµικά κατοχυρωµένα θα µπορούσαν να υπαχθούν
σε µια δέσµη κοινών κανόνων όσον αφορά την κατάρτιση, τα επαγγελµατικά πρότυπα και τους
δεοντολογικούς κώδικες, προκειµένου τα σχετικά προσόντα να διακρίνονται µε εκούσιο αλλά
αναγνωρίσιµο τρόπο.

Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen (Tηλ.: 32 2 546 9258 -
 e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα
Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F)
Συνεισηγητής: ο κ. SEPI  (Εργαζόµενοι - I)

Έγγραφο: COM(2000) 256 τελικό - 2000/0107 CNS - CES  1403/2000 - 2000/0107 CNS
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Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ ζητεί την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Εκφράζει την υποστήριξή της προς το σχέδιο της
Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαµβάνει ρητή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις
Μικρές Επιχειρήσεις και ότι θα περιέχει πιο συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και αναλυτικό
πρόγραµµα δράσης που θα αναθεωρείται κάθε έτος. Γενικά, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδέχεται σηµαντικές συµπληρώσεις και αναθεώρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά ορισµένα σηµεία.

Η ΟΚΕ προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες του προγράµµατος στους
ακόλουθους στόχους προτεραιότητας:

− να δηµιουργηθεί ένα φορολογικό και νοµοθετικό περιβάλλον που να ευνοεί περισσότερο την
ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, σε σχέση, π.χ., µε
το δικαίωµα πτώχευσης·

− να ολοκληρωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η απλοποίηση των κανονιστικών ρυθµίσεων, δίχως
να αλλάξει το πεδίο εφαρµογής τους και µε ιδιαίτερη έµφαση στις διατυπώσεις  σύστασης
επιχειρήσεων·

− να καταστούν άµεσες προτεραιότητες η εκπαίδευση, η µεταφορά γνώσεων και η δια βίου
κατάρτιση, τόσο των επιχειρηµατιών όσο και των υπαλλήλων·

− να συγκροτηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος καινοτοµίας και να θεσπισθούν µηχανισµοί προώθησης
της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και της κινητικότητας των ερευνητών στον
επιχειρηµατικό κόσµο·

− να ενισχυθούν τα δίκτυα τοπικών διαµεσολαβητών προκειµένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις
υποστήριξη και συµβουλές ποιότητας σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Πληροφορίες: κα Birgit Fular (Tηλ. : 32 2 546 9044 -
 e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές
Εισηγητής: κ. ATAΝDE  FERREIRA  (∆ιάφορες δραστηριότητες - P)

Έγγραφο:  COM(2000) 248 τελικό - CES  1424/2000
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Κύρια σηµεία:

Εκτός από µια απλή "προσέγγιση" των νοµοθεσιών, η µελλοντική και επιθυµητά
σύντοµη αναθεώρηση της οδηγίας 93/13/CE, θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο την πραγµατική
εναρµόνιση και - σε θεµελιώδεις πτυχές όπως είναι η καθεαυτό έννοια της "καταχρηστικής ρήτρας"
ή ο ορισµός ενός "µαύρου καταλόγου" ρητρών - την αυστηρή ενοποίηση του δικαίου των κρατών
µελών στον τοµέα αυτόν.

Θεµελιώδης πτυχή, στην αναθεώρηση αυτή, θα είναι ο επαναπροσδιορισµός του
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει και τις συµβάσεις µεταξύ
επαγγελµατιών, κάθε φορά που διαπιστώνονται περιπτώσεις σηµαντικής διαπραγµατευτικής
δυσαρµονίας και ανισότητας, κυρίως όταν χρησιµοποιούνται "τυποποιηµένες συµβάσεις".

Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι υφιστάµενες εξαιρέσεις και το καθεστώς της οδηγίας
θα πρέπει να εφαρµόζεται εξίσου στις ρήτρες των συµβάσεων που γίνονται αντικείµενο ιδιωτικής
διαπραγµάτευσης, στους γενικούς όρους που απορρέουν από "δεσµευτικές" διατάξεις και στους
όρους των συµβάσεων που σχετίζονται µε την τιµή και το αντικείµενο της σύµβασης, υπό τον όρο
να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό τους ως καταχρηστικών.

Πληροφορίες: κ. Joγo Pereira Dos Santos (Tηλ.: 32 2 546 9245 -
 e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα (χλωριωµένες παραφίνες)
Εισηγητής: ο κ. GREEN  (Εργοδότες - DK)

Έγγραφο: COM(2000) 260 τελικό - 2000/0104 COD - CES 1404/2000 - 2000/0104 COD

Πληροφορίες:κ. Joγo Pereira Dos Santos (Tηλ.: 32 2 546 9245 -
 e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  PRISM (Έκθεση προόδου για τις πρωτοβουλίες στην ενιαία αγορά)
Εισηγητές: ο κ. GLATZ  (∆ιάφορες δραστηριότητες - AT)

ο κ. LIVERANI (Εργαζόµενοι - I)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1422/2000

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση παρέχει ένα πλαίσιο για την βάση δεδοµένων του Παρατηρητηρίου
Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) η οποία αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στην Ενιαία Αγορά και η οποία
ενηµερώνεται συστηµατικά. Καταδεικνύει ότι η Ενιαία Αγορά είχε ως αποτέλεσµα την ανάληψη
πολλαπλών πρωτοβουλιών - που  αυξάνονται ολοένα περισσότερο τόσο από πλευράς ποσότητας,
όσο και από πλευράς ποικιλίας - ενώ περιλαµβάνει κατάλογο των εν λόγω πρωτοβουλιών, οι οποίες
έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Στη συνέχεια, απαριθµεί τα
θετικά αποτελέσµατά τους καθώς και ορισµένα από τα εµπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται.

∆εδοµένου ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας PRISM είναι η θέσπιση κριτηρίων
για τις "βέλτιστες πρακτικές", η άρση των εµποδίων που τίθενται σε αυτές και η γνωστοποίηση των
καλύτερων πρωτοβουλιών, η γνωµοδότηση διατυπώνει ορισµένες σχετικές συστάσεις προς τα
ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τις κοινωνικοοικονοµικές οργανώσεις.

Παρόµοιος κατάλογος µε τα εµπόδια που παραµένουν στην Ενιαία Αγορά θα
καταρτίζεται κάθε χρόνο µε τη µορφή γνωµοδότησης πρωτοβουλίας.

Πληροφορίες: κ. Jakob Andersen (Tηλ.: 32 2 546 9258 -
 e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

*

*          *

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

•  Άνοιγµα των ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό
Εισηγητής: ο κ. MORGAN  (Εργαζόµενοι - UK)

Έγγραφο:  COM(2000) 319 τελικό -  2000/0139 COD - CES   1421/2000 - 2000/0139 COD
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Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ βλέπει την περαιτέρω ελευθέρωση σαν µια πολύ περίπλοκη διαδικασία, που
σε κάθε βήµα της υπόκειται στον νόµο των αθέλητων συνεπειών. Η αποχώρηση από τη σηµερινή
θέση θα πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή. Η ΟΚΕ τονίζει ότι η λειτουργία της καθολικής
υπηρεσίας αποτελεί προτεραιότητα και υπογραµµίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η
ελευθέρωση δεν θα γίνει υπερβολικά απότοµα, διαταράσσοντας έτσι την οικονοµική ισορροπία του
φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας και υπονοµεύοντας τα συµφέροντα της κοινότητας.

Η ΟΚΕ συνειδητοποιεί σαφώς ότι οι διαφορές στην γεωγραφική και πληθυσµιακή
πυκνότητα των κρατών µελών και άλλων περιφερειών συνεπάγονται ότι τα οικονοµικά της
καθολικής υπηρεσίας θα περιοριστούν µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος µέλος. Κατά την ΟΚΕ
η ελευθέρωση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά και συγκρατηµένα. Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ
παρατηρεί ότι θα ήταν ίσως συνετότερο να εξετασθεί το ενδεχόµενο καθιέρωσης ενός ενδιάµεσου
σταδίου ανάµεσα στα τρέχοντα όρια και τα όρια που προτείνει η Επιτροπή, καθώς και να
καταρτισθεί µία λεπτοµερής µελέτη σχετική µε τις συνέπειες που τα όρια θα είχαν για την καθολική
υπηρεσία και την ποιότητά της.

Η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η ελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών θα πρέπει να
προχωρήσει µε προσοχή και ότι ο µακροπρόθεσµος στόχος θα πρέπει να είναι µια ενιαία αγορά
ταχυδροµικών υπηρεσιών η οποία να λαµβάνει υπόψη τις πιο κάτω πτυχές: τη συντήρηση της
καθολικής υπηρεσίας, θέµατα που άπτονται της απασχόλησης και την επίλυση των δευτερευόντων
κοινωνικών θεµάτων που συνδέονται µε την ιστορική παρουσία ταχυδροµικών γραφείων και
ταχυδροµικών υπαλλήλων στις αγροτικές και τις αραιοκατοικηµένες περιοχές.

Πληροφορίες: κα Carmen Avellaner (Tηλ.: 32 2 546 9794 -
 e-mail: Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Ψηφιακό περιεχόµενο/ Παγκόσµια δίκτυα
Εισηγητής: ο κ. MORGAN  (Εργοδότες - UK)

Έγγραφο: COM(2000) 323 τελικό - 2000/0128 CNS - CES    1405/2000 - 2000/0128 CNS

Πληροφορίες: κ. Robert Steinlechner (Τηλ.: 32 2 546 8287 -
 e-mail: Robert.Steinlechner@esc.eu.int)
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•  Θερινή ώρα
Εισηγητής: κ. LEVAUX  (Εργοδότες - F)

Έγγραφο: COM(2000) 302 τελικό - 2000/0140 COD - CES   1406/2000 - 2000/0140 COD

Πληροφορίες: κ. Luis Lobo (Tηλ. : 32 2 546 9717 -
 e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int)

*

*          *

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

•  Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - I)

Έγγραφο: COM(2000) 347 τελικό - 2000/0158-0159 COD  - CES  1407/2000 - 2000/0158-0159
COD

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις καινοτόµους προτάσεις της Επιτροπής
σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Όπως και σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, επαναβεβαιώνει τη σηµασία
εφαρµογής της αρχής της ευθύνης του παραγωγού, θεωρώντας, µεταξύ άλλων, ότι µόνο οι
παραγωγοί µπορούν να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές στο σχεδιασµό ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την αποτελεσµατική πρόληψη των αποβλήτων. Σχετικά µε ορισµένες
συγκεκριµένες πτυχές της πρότασης για τα ΑΕΗΗΕ, η ΟΚΕ προβαίνει, µεταξύ άλλων, σε ορισµένες
υποδείξεις προκειµένου να καταστεί περισσότερο φιλόδοξος ο προτεινόµενος στόχος της µη
δεσµευτικής συλλογής αποβλήτων οικιακής χρήσης, επικρίνει το γεγονός οι προτεινόµενοι
φιλόδοξοι στόχοι για την ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να
υλοποιηθούν µέχρι το 2006 και εκφράζει επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη χρήση ενός άµεσου τέλους
για τα είδη εξοπλισµού που θα διατεθούν στην αγορά  µετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Σε ό,τι
αφορά την πρόταση για τις επικίνδυνες ουσίες, η ΟΚΕ ζητεί η απαίτηση της αντικατάστασης των
ουσιών όπως τα PBB και οι PBDE να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004 µάλλον, παρά
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από την 1η Ιανουαρίου 2008 και συνιστά να πραγµατοποιηθεί διαβούλευση µε όλους τους
ενδιαφερόµενους κύκλους κατά την αναθεώρηση της εν λόγω απαίτησης.

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

•  Περιβαλλοντική πληροφόρηση
Εισηγητής: ο κ.  BRAGHIN (Εργοδότες - I)

Έγγραφο: COM(2000) 402 τελικό - 2000/0169 COD - CES   1408/2000 - 2000/0169 COD
 
Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff (Tηλ.: 32 2 546 9111 -

 e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου
Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ  (Εργαζόµενοι - Es)

Έγγραφο: COM(2000) 468 τελικό - 2000/0194 COD - CES 1409/2000 - 2000/0194 COD

Πληροφορίες: κ. Julius Langendorff  (Tηλ.: 32 2 546 9111 -
 e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων
Εισηγητής: ο κ. ESPUNY MOYANO  (Εργοδότες - Es)

Έγγραφο: COM(2000) 538 τελικό - 2000/0226 CNS - CES  1410/2000 - 2000/0226 CNS

Πληροφορίες: κα Εsa Donell  (Tηλ.: 32 2 546 9454 -
 e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Υγειονοµικοί όροι/ Ζώα συντροφιάς
Εισηγητής:  ο κ.  NIELSEN  (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK)

Έγγραφο: COM(2000) 529 τελικό - 2000/0221 COD - CES   1411/2000 - 2000/0221 COD

Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας (Tηλ.: 32 2 546 9109 -
 e-mail: Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  ΚΟΑ/Ζάχαρη
Εισηγητής: ο κ.  BASTIAN  (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

Έγγραφο: COM(2000) 604 τελικό - 2000/0250 CNS -CES  1423/2000 - 2000/0250 CNS

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ εκφράζεται υπέρ µιας ρύθµισης για την ζάχαρη που θα ισχύει έως την
προθεσµία του 2006 αντί του 2002 που προτείνει η Επιτροπή. Φρονεί ότι η λειτουργία του
καθεστώτος είναι ικανοποιητική και ότι οι δεσµεύσεις του Βερολίνου πρέπει να γίνουν σεβαστές.
Επιµένει επίσης στην ανάγκη διατήρησης των διατάξεων για το καθεστώς εξίσωσης των δαπανών
αποθεµατοποίησης· κρίνει ανώφελη την µείωση των ποσοστώσεων και θεωρεί ότι οι
δηµοσιονοµικές διατάξεις σχετικά µε τους πρώτους 60.000 τ. ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη
χηµική βιοµηχανία δεν πρέπει να τροποποιηθούν.

Η ΟΚΕ ζητεί εξάλλου να συνδεθεί µε τις µελέτες που η Επιτροπή προτίθεται να
ξεκινήσει για να αναλυθούν κυρίως οι επικρίσεις που έχουν γίνει στην ΚΟΑ, η συγκέντρωση στην
αγροεπισιτιστική βιοµηχανία και η µεταβιβασιµότητα των αλλαγών στις τιµές µεταξύ του
παραγωγού και των καταναλωτών.

Πληροφορίες: κα Εsa Donell (Tηλ. : 32 2 546 9454 -
 e-mail : Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Καρποί µε κέλυφος
Εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS  (∆ιάφορες δραστηριότητες - Es)

Έγγραφο: COM(2000) 623 τελικό - 2000/0252 CNS - CES  1412/2000 - 2000/0252 CNS

Πληροφορίες: κα Εsa Donell (Tηλ. : 32 2 546 9454 -
 e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)
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•  ∆απάνες στον κτηνιατρικό τοµέα
Εισηγητής: ο κ. JASCHICK (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Έγγραφο: COM(2000) 542 τελικό - 2000/0234 CNS - CES   1463/2000 - 2000/ 234 CNS

Πληροφορίες: κα Εsa Donell (Tηλ. : 32 2 546 9454 -
 e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)

*

*          *

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

•  Εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και πληροφορίες επί των αξιών αυτών που
πρέπει να δηµοσιεύονται (κωδικοποιηµένη έκδοση)
Εισηγητής: ο κ. LEHNHOFF (Εργοδότες - D)

Έγγραφο: COM(2000) 126 τελικό - COD 2000/0174 - CES  1415/2000

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

•  ΦΠΑ σε ορισµένες υπηρεσίες παρεχόµενες µε ηλεκτρονικά µέσα
Εισηγητής: ο κ. WALKER (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)

Έγγραφο: COM (2000) 349 τελικό - 2000/0147 (COD) - 2000/0148 (CNS) - CES 1413/2000

Κύρια σηµεία:

Είναι αναγκαίο να αρθούν τα υφιστάµενα ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα των
ευρωπαίων εµπορευοµένων έναντι των οµόλογών τους των τρίτων χωρών. Εάν ο ΦΠΑ πρόκειται
να παραµείνει ο τυποποιηµένος ευρωπαϊκός φόρος κατανάλωσης, που εφαρµόζεται σε όλες τις

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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µορφές εµπορίου, τότε πρέπει να υιοθετηθεί κάποια ρύθµιση αντίστοιχη της πρότασης. Η ΟΚΕ
εκφράζει ωστόσο τη λύπη της που σηµειώνεται καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη θέσπιση οριστικού
καθεστώτος ΦΠΑ, αλλά και την ικανοποίησή της για την διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι
εξακολουθεί να παραµένει απόλυτα συνεπής απέναντι στις δεσµεύσεις που ανέλαβε ως προς το εν
λόγω σχέδιο.

Πληροφορίες: κα Katarina Lindahl (Τηλ.: 32 2 546 9254 -
 e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

•  Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας/ ∆ιάρκεια εφαρµογής του κανονικού συντελεστή
Εισηγητής:  ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)

Έγγραφο: COM(2000) 537 τελικό - 2000/0223 CNS - CES 1414/2000

Πληροφορίες: κα Katarina Lindahl (Τηλ: 32 2 546 925 -
 e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

*

*          *

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

•  Grotius - Αστικές υποθέσεις
Εισηγητής: ο κ. CAVALEIRO BRANDΓO (Εργοδότες - P)
Συνεισηγητές:  η κα FLORIO (Εργαζόµενοι - I)

ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

Έγγραφο: COM(2000) 516 τελικό - 2000/0220 (CNS) - CES 1420/2000

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τους στόχους που επιδιώκονται µε την εφαρµογή του
προγράµµατος GROTIUS και την πρόθεση που εκδηλώνεται σχετικά µε τη σύνδεσή του µε την
εφαρµογή της δράσης ROBERT SCHUMAN και κατά συνέπεια και µε την πρόταση παράτασης της
εφαρµογής του προγράµµατος κατά ένα έτος.

Πληροφορίες: κα Stefania Barbesta (Tιl.: 32 2 546.95.1 -
 e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
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•  Κοινοτικά προγράµµατα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
Εισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Έγγραφο: COM(2000) 448 τελικό - 2000/192 (COD) - CES  1419/2000

Κύρια σηµεία:

Ενόσω αναµένεται η υιοθέτηση του νέου συνολικού προγράµµατος δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, µε το οποίο θα αντικατασταθούν τα ισχύοντα προγράµµατα, η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής να παρατείνει την ισχύ έξι κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002.

Πληροφορίες: κα Stefania Barbesta (Tηλ.: 32 2 546.95.10 -
 e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
Εισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

Έγγραφο: COM(2000) 285 τελικό - 2000/0119 (COD) - CES  1417/2000

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση. Η Ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε τη στρατηγική για τη δηµόσια υγεία δείχνει µία µεταβολή ως προς τη µέθοδο
πολιτικής προσέγγισης, από την τακτική της επικέντρωσης σε τοµείς µε ιδιαίτερη βαρύτητα προς
µία γενικότερη και πιο ολοκληρωµένη στρατηγική µε διττό στόχο: αφενός τη στήριξη των εθνικών
προσπαθειών στον τοµέα της υγείας, αφετέρου την αύξηση του συντονισµού των επιµέρους µέτρων
της Ένωσης και την αξιολόγηση των άλλων πολιτικών µε βάση την καταλληλότητά τους για τη
δηµόσια υγεία.

Η Επιτροπή επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα ευρωπαϊκό φόρουµ υγείας µε
συµβουλευτικό ρόλο. Η Επιτροπή δεν διευκρινίζει ωστόσο πόσο σηµαντικός θα είναι ο ρόλος ενός
παρόµοιου συµβουλευτικού οργάνου καθώς επίσης και ποιά θα είναι η σύνθεσή του. Αντ' αυτού η

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει να δοθεί στις αρµόδιες τοπικές αρχές, στις ενώσεις
και οργανισµούς και κυρίως τις αυτοδιοικήσεις και στους κοινωνικούς φορείς η δυνατότητα να
εκφέρουν τη γνώµη τους και να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των προγραµµάτων.

Πληροφορίες: Stefania Barbesta (Tηλ.: 32 2 546.95.10 -
 e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Λευκό Βιβλίο: Πολιτική για τους Νέους
Εισηγήτρια: η κα Hassett (∆ιάφορες δραστηριότητες - IR)

Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1418/2000

Κύρια σηµεία:

Η ΟΚΕ στη γνωµοδότηση εστιάζει το ενδιαφέρον της:

− στην απασχόληση των νέων και την κοινωνική ένταξη: η ΟΚΕ θεωρεί ότι τα κράτη µέλη, µε την
υποστήριξη της Κοινότητας, θα πρέπει να αναλάβουν ποσοτικές δεσµεύσεις για τη µείωση της
ανεργίας των νέων.

− στην εκπαίδευση και κινητικότητα: η ΟΚΕ θεωρεί ότι το πεδίο εφαρµογής των µέτρων υπέρ της
δια βίου εκπαίδευσης θα πρέπει να επεκταθεί προκειµένου να διασφαλισθεί ότι θα
συµπεριλάβουν τα άτοµα νεαρής ηλικίας, ότι θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες που παρέχονται και θα
αναγνωρισθεί η αξία της µη επίσηµης εκπαίδευσης ως σηµαντικής πτυχής της δια βίου
εκπαίδευσης. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιληφθούν και µέτρα για την προώθηση της
µάθησης σχετικά µε την ενεργό άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια.

− στη συµµετοχή και την κοινωνία των πολιτών: η ΟΚΕ επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς
την εφαρµογή της βασικής αρχής της διασφάλισης της συµµετοχής των νέων στην ανάπτυξη,
εφαρµογή και αξιολόγηση της πολιτικής για τους νέους. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι
αντιπροσωπευτικές διαρθρώσεις των νέων και οι οργανώσεις νεολαίας αποτελούν βασικά
συστατικά στοιχεία της πολιτικής νεολαίας και µοναδικό µέσο για τη διασφάλιση της
µεγαλύτερης συµµετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα.

Πληροφορίες: Stefania Barbesta (Tηλ.: 32 2 546.95.10 -
 e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Προς µια Κοινοτική Στρατηγική - πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)
Εισηγήτρια: η κα WAHROLIN (∆ιάφορες δραστηριότητες - Sv)

Έγγραφο: COM(2000) 335 τελικό - 2000/0143 CNS - CES 1416/2000

Κύρια σηµεία:

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και
θα ήθελε συγκεκριµένα να τονίσει τα οφέλη που προκύπτουν εάν η ενσωµάτωση της διάστασης
αυτής σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές συνδυασθεί µε δραστικά µέτρα. Η ΟΚΕ κρίνει ότι τόσο η
νοµοθεσία όσο και η πληροφόρηση αποτελούν βασικά εργαλεία. Η ΟΚΕ τονίζει επίσης ότι είναι
απαραίτητο στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων να συµµετέχουν και διαφόρων ειδών
ΜΚΟ. Εξάλλου, είναι σηµαντικό να παρακολουθείται ο τρόπος εφαρµογής στα κράτη µέλη της
σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

Πληροφορίες: κα Susanne Johansson (Τηλ.: 32 2 546 9619 -
 e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                       Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εξωτερική
υπηρεσία, ανάπτυξη.

DEVE (Γ) 13.12.00 C5-0629/00

Οµάδα
PSE

ΕΚ/Μεξικό, συµφωνία εταιρικής
σχέσης, πολιτικού συντονισµού και
συνεργασίας: εφαρµογή των άρθρων
6, 9, 12 (2β) και 50

DEVE (Γ) 13.12.00 C5-0698/00

Οµάδα
VERTS/ALE

Χερσαίες, οδικές, σιδηροδροµικές
µεταφορές: υποχρεώσεις δηµόσιας
υπηρεσίας

ECON (Γ) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

Η υποχρεωτική ρευστοποίηση των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ECON (O) 13.12.00 C2-0208/86

Οµάδα
PSE

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

ECON (O) 13.12.00

* * *
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ενδιάµεση
εξέταση του 5ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Το έργο
ITER και η ευρωπαϊκή έρευνα στον τοµέα της ελεγχόµενης
πυρηνικής σύνταξης

ITRE SEC (00) 1944
τελ.

 απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΄Ανθρακα και Χάλυβα,
συνελθόντες στο πλαίσιο του Συµβουλίου σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές συνέπειες από τη λήξη της συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΄Ανθρακα και Χάλυβα

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της συµφωνίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Κυβέρνησης του Καναδά
σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών της περί
ανταγωνισµού, 17 Ιουνίου 1999 έως 31 ∆εκεµβρίου 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση των ειδικών
κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ΄Εκθεση για την πρόοδο της
εφαρµογής του σχεδίου δράσης για τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια

EMPL
ITRE
ECON

COM (00) 658
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Παρατηρήσεις της Επιτροπής
σχετικά µε τα συµπεράσµατα της πενταετούς αξιολόγησης των
προγραµµάτων πλαισίων ΕΤΑ

TOUT
ITRE

COM (00) 659
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ασφαλής άσκηση των
δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων: συνοδευτικά
µέτρα παρακολούθησης των πρόσφατων ατυχηµάτων σε
µονάδες εξόρυξης

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της µακροοικονοµιής
χρηµατοδικής συνδροµής προς τρίτες χώρες το 1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόοδος σχετικά µε τη
συνέχεια που δόθηκε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου µε
θέµα "Τουρισµός και Απασχόληση"

EMPL
RETT

COM (00) 696
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: 11η Ετήσια ΄Εκθεση για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία 1999 - Τόµος Ι και Παραρτήµατα Τόµος
ΙΙ

TOUT
RETT

COM (00) 698
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 58/97

ECON
ITRE

COM (00) 719
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και
υποδείγµατα

ITRE
JURI

COM (00) 660
τελ.
CNS 000225

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

LIBE
JURI

COM (00) 689
τελ.
CNS 930463

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί των
κατευθυντηρίων γραµµών της πολιτικής για την απασχόληση
των κρατών µελών για το 2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
τελ.
CNS 990154

* * *



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 47

∆ελτίο 15.01.2001 - EL - PE 299.524

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

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

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συµβουλίου

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Περίοδος συνόδου από 29 έως 30 Νοεµβρίου 2000

Βρυξέλλες

Κατάλογος
των ψηφισµάτων και αποφάσεων που εγκρίθηκαν,

θέµατα που συζητήθηκαν στην ολοµέλεια και συνέχειες που δόθηκαν
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codécision

Statut des fonctionnaires

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Afghanistan

Questions orales

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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Νοµοθετικές εργασίες

I. Προπαρασκευαστικά έγγραφα

Τίτλος Συντάκτης Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

αριθ. φακέλου διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Ανάµιξη των γυναικών στην ειρηνική επίλυση
συγκρούσεων

ΓΥΝΑ Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 15-Νοε-00 30-Νοε-00

Ρυθµιστικό πλαίσιο για την οικιακή εργασία
στην άτυπη οικονοµία

ΓΥΝΑ Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 15-Νοε-00 30-Νοε-00

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής και οι επιπτώσεις
της στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες

ΑΝΑΠ Sauquilo Perez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Μεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής �
αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισµού

ΕΛΕΓ Pomes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής (οι πλευρές που
ενδιαφέρουν την Επιτροπή Συνταγµατικών
Υποθέσεων)

ΣΥΝΤ Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής � (πλευρές που
ενδιαφέρουν την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων
και Εσωτερικής Αγοράς

ΝΟΜΙ Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 29-Νοε-00 30-Νοε-00



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ52

∆ελτίο 15.01.2001 - EL - PE 299.524

Τίτλος Συντάκτης Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

αριθ. φακέλου διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής (οι πτυχές που
αφορούν την Επιτροπή Προϋπολογισµών)

ΠΡΟΥ Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε τροποπ.

�/� 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών "Τοπική δράση για την
απασχόληση. Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση"

ΑΠΑΣ Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS ψήφισµα που
εγκρίθηκε χωρίς

τροποπ.

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

30-Νοε-00
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II. Νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
***III : Συνδιαλλαγή  - ***II : Συναπόφαση : δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση : πρώτη ανάγνωση - *** : Σύµφωνη γνώµη - * : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Συντάκτης αριθ. φακέλου
Έγγραφο
συνεδρίασης
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον
τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

ΣΥΝ∆ 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III εγκρίθηκε κοινό σχέδιο 30-Νοε-00 30-Νοε-00 30-Νοε-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

ΠΕΡΦ 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

30-Νοε-00 30-Νοε-00 30-Νοε-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου για την
επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση
κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία
κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους
του λιµένα

ΠΕΡΦ 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

30-Νοε-00 30-Νοε-00 30-Νοε-00

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση
απαιτήσεων διπλού κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους

ΠΕΡΦ 2000/0067
A5-0344/2000
Χατζηδάκης

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

30-Νοε-00 30-Νοε-00 30-Νοε-00
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά σύνολο ενεργειών σχετικών µε το διευρωπαϊκό
δίκτυο συλλογής, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών επί
των ενδοκοινοτικών και εξωκοινοτικών ανταλλαγών αγαθών
(Edicom)

ΟΙΚΟ 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

30-Νοε-00

Κανονισµός (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όσον αφορά τις λεπτοµέρειες προσαρµογής των
αποδοχών και την προσωρινή συνεισφορά

ΝΟΜΙ 2000/0231
C5-0496/2000
χωρίς έκθεση

* εγκριθείσα νοµοθετική
πρόταση

χωρίς
συζήτηση

χωρίς
συζήτηση

30-Νοε-00
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III. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Αρίθµηση των στηλών:  I =τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου· III = επιτροπή επί της ουσίας· IV =διαδικασία· V = Έγγραφο συνόδου VI = Εισηγητής· VII = επιτροπή επί
της ουσίας: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια· VIΙI = ΕΚ: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· IΧ = Πολιτικές Οµάδες :
απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· X = τροπολογίες στον τίτλο της πρότασης· XΙ = τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές· XIΙ = τροπολογίες στις
αιτιολογικές σκέψεις· XIΙI = τροπολογίες στα άρθρα ή στα µέρη· XIV = τροπολογίες στα παραρτήµατα και τα τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων ∆ΕΥ και ΚΕΠΠΑ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον
τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

1998/0350 ΣΥΝ∆ ***III A5-
0336/2000

McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

2000/0066 ΠΕΡΦ ***I A5-
0342/2000

Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου για την
επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση
κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη
δικαιοδοσία κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την
ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος
του κράτους του λιµένα)

2000/0065 ΠΕΡΦ ***I A5-
0343/2000

Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση
απαιτήσεων διπλού κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους

2000/0067 ΠΕΡΦ ***I A5-
0344/2000

Χατζηδάκ
ης

21 21 0 0 0 12 7 2
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αφορά σύνολο ενεργειών σχετικών µε το διευρωπαϊκό
δίκτυο συλλογής, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών επί
των ενδοκοινοτικών και εξωκοινοτικών ανταλλαγών αγαθών
(Edicom)

2000/0201 ΟΙΚΟ ***I A5-
0353/2000

Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2

Κανονισµός (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όσον αφορά τις λεπτοµέρειες προσαρµογής των
αποδοχών και την προσωρινή συνεισφορά

2000/0231 ΝΟΜΙ * C5-
0496/2000

χωρίς
έκθεση

0 0 0 0 0 0 0 0
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IV. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
αναγγελίας

αρµόδια
επί της
ουσίας

νοµικό πλαίσιο χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµ-
µατισµός

�
καταλογι-
σµός

Οικονοµ.
έτος -

παρατηρήσεις

Τρoπoπoιηµέvη απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ περί της
θέσπισης εvός κoιvoτικoύ πρoγράµµατoς
δράσης για τηv εvθάρρυvση της
συvεργασίας µεταξύ τωv κρατώv µελώv
για τηv καταπoλέµηση τoυ κoιvωvικoύ
απoκλεισµoύ

2000/0157 29-Νοε-00 ΑΠΑΣ νέο νοµικό µέσον δράση χρήζουσα
συγχρηµατοδότησης

ΕΣΩΤ.
ΠΟΛΙΤ.

2001+n Στις 16 Νοεµβρίου. 2000, το ΕΚ
ενέκρινε την πρόταση αυτή µε
τροπολογίες που συνεπάγονται
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Η
Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρότασή της προσαρµόζει ανάλογα
το δηµοσιονοµικό της δελτίο.

Τρoπoπoιηµέvη σύσταση τoυ Ευρωπαϊκoύ
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ περί της
κιvητικότητας στηv Κoιvότητα τωv
σπoυδαστώv, τωv επιµoρφωvόµεvωv
ατόµωv, τωv vέωv εθελovτώv, τωv
εκπαιδευτικώv και τωv εκπαιδευτώv

2000/0021 29-Νοε-00 ΠΟΛΙ ανανεωµένο νοµικό
µέσον

δράση χρήζουσα
συγχρηµατοδότησης

ΕΣΩΤ.
ΠΟΛΙΤ:
Παιδεία

2001+n Στις 5 Οκτωβρίου 2000, το ΕΚ
ενέκρινε την πρόταση αυτή µε
τροπολογίες. Η Επιτροπή, στην
τροποποιηµένη πρότασή της
διατήρησε µεταξύ άλλων τις
τροπολογίες 16 έως 18 µε στόχο: τον
καθορισµό των µέτρων που
προορίζονται να µειώσουν τα
γλωσσικά και πολιτισµικά εµπόδια·
να διευκολύνουν τη χρηµατοδότηση
της κινητικότητας και την προώθηση
του ευρωπαϊκού χώρου των
προσόντων
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Πολιτικός έλεγχος

Τίτλος Συντάκτης Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

αριθ.
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

∆ιάσκεψη της Χάγης για τις κλιµατικές αλλαγές Επιτροπή Walström �/� �/� ∆ήλωση �/� �/� 29-Νοε-00 �/�
Πρoετoιµασία τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της Νίκαιας
από 8 έως 9 ∆εκεµβρίoυ 2000, συµπεριλαµβαvoµέvης της
εµπoρικής πoλιτικής (άρθρo 133 της Συvθήκης)

Συµβούλιο Védrin �/� �/� ∆ήλωση του
Συµβουλίου

�/� 29-Νοε-00 �/� �/�

Πρoετoιµασία τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της Νίκαιας
από 8 έως 9 ∆εκεµβρίoυ 2000, συµπεριλαµβαvoµέvης της
εµπoρικής πoλιτικής (άρθρo 133 της Συvθήκης)

Επιτροπή Prodi �/� �/� ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/� �/� 29-Νοε-00 �/�

Θέσπιση κoιvής ευρωπαϊκής πoλιτικής σε θέµατα
ασφαλείας και άµυvας µετά τηv Κoλωvία και τo Ελσίvκι

ΕΞΩΤ Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

29-Νοε-00 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Ασφάλεια των πλοίων Συµβούλιο Gayssot �/� �/� ∆ήλωση του
Συµβουλίου

�/� 30-Νοε-00 �/� �/�

Ασφάλεια των πλοίων Επιτροπή Gayssot �/� �/� ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/� �/� 30-Νοε-00 �/�

Πρόoδo πoυ σηµειώθηκε κατά τηv εφαρµoγή της κoιvής
εξωτερικής πoλιτικής και της πoλιτικής ασφαλείας

ΕΞΩΤ Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροποποιήσεις

29-Νοε-00 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Πολιτική κατάσταση και ανθρωπιστική βοήθεια στο
Αφγανιστάν

ΕΞΩΤ Brok B5-0549/2000 �/... ΠΡΟΦ.ΕΡΩΤ
-Συµβούλιο

�/� 29-Νοε-00 29-Νοε-00 �/�

Πολιτική κατάσταση και ανθρωπιστική βοήθεια στο
Αφγανιστάν

ΕΞΩΤ Brok B5-0550/2000 �/... ΠΡΟΦ.ΕΡΩΤ
-Επιτροπή

�/� �/� 29-Νοε-00 �/�
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Τίτλος Συντάκτης Εισηγητής Έγγραφο
συνεδρίασης

αριθ.
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις
στην

ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Πρoετoιµασία τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της Νίκαιας
από 7 έως 9 ∆εκεµβρίoυ 2000, συµπεριλαµβαvoµέvης της
εµπoρικής πoλιτικής (άρθρo 133 της Συvθήκης)

Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-0884/2000 �/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

κοινό ψήφισµα
εγκριθέν µε
τροποποιήσεις

29-Νοε-00 29-Νοε-00 30-Νοε-00

Κατάσταση στο Αφγανιστάν Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-
0892/20000

�/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

ψήφισµα
εγκριθέν µε
τροποποιήσεις

29-Νοε-00 29-Νοε-00 30-Νοε-00
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Περίοδος συνόδου από 11 έως 15 ∆εκεµβρίου 2000

Στρασβούργο

Κατάλογος
των ψηφισµάτων και αποφάσεων που εγκρίθηκαν,

θέµατα που συζητήθηκαν στην ολοµέλεια και συνέχειες που δόθηκαν
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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Εργασίες νοµοθετικού περιεχοµένου

Ι. Προπαρασκευαστικές εργασίες

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

Στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
κοινή θέση σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Πρoς µια Ευρώπη για όλες τις
ηλικίες � Πρoώθηση της
ευηµερίας και της αλληλεγγύης
των γενεών

ΑΠΑΣ Sbarbati A5-0319/2000 1999/2159 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 15-∆εκ-00 15-∆εκ-00

Ανάπτυξη στενότερων σχέσεων
µεταξύ της Iνδoνησίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΞΩΤ Maij-Weggen A5-0323/2000 2000/2152 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

Φoρoλoγία των καυσίµων των
αερoσκαφών

ΟΙΚΟ Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-0334/2000 2000/2114 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Αρχή της πρoφύλαξης ΠΕΡΒ Patrie A5-0352/2000 2000/2086 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

Στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
κοινή θέση σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Οι περιφέρειες στη νέα
oικoνoµία- Κατευθύνσεις για
τις καινoτόµες ενέργειες τoυ
ΕΤΠΑ για την περίoδo 2000-
2006

ΠΕMT Markov A5-0354/2000 2000/2270 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Εφαρµoγή της κoινής
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Ρωσία

ΕΞΩΤ Oostlander A5-0363/2000 2000/2007 INI εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

∆υνατότητα διαπραγµάτευσης
Συµφωνίας Σταθερoπoίησης και
Σύνδεσης µε τη ∆ηµoκρατία της
Κρoατίας

ΕΞΩΤ Μπαλτάς A5-0364/2000 2000/2244 COS εγκριθέν
ψήφισµα χωρίς
τροποποιήσεις

�/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00
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ΙΙ. Νοµοθετικές διαδικασίες

Υποµνήµατα :
***III : Συνδιαλλαγή  - ***II : Συναπόφαση : δεύτερη ανάγνωση - ***I : Συναπόφαση : πρώτη ανάγνωση - *** : Σύµφωνη γνώµη - * : ∆ιαβούλευση

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ πoυ αφoρά την τρoπoπoίηση
της oδηγίας 95/53/ΕΚ για τoν καθoρισµό των
αρχών των σχετικών µε τη διoργάνωση των
επισήµων ελέγχων στoν τoµέα των
ζωoτρoφών

ΣΥΝ∆ 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III εγκριθέν κοινό σχέδιο �/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ για την τρoπoπoίηση της
oδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τρoφίµων
πλην των χρωστικών και γλυκαντικών

ΠΕΡΒ 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II τροπ. κοινή θέση �/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ περί τρoπoπoιήσεως της
oδηγίας 92/23/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά
µε τα ελαστικά των µηχανoκινήτων oχηµάτων
και των ρυµoυλκoυµένων τoυς και µε την
τoπoθέτησή τoυς

ΠΕΡΒ 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II τροπ. κοινή θέση �/� 11-∆εκ-00 13-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ περί πρoσεγγίσεως των
νoµoθετικών, κανoνιστικών και διoικητικών
διατάξεων των κρατών µελών όσoν αφoρά
την εφαρµoγή της oρθής κλινικής πρακτικής
κατά τις κλινικές δoκιµές φαρµάκων
πρooριζoµένων για τoν άνθρωπo

ΠΕΡΒ 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II τροπ. κοινή θέση �/� 11-∆εκ-00 12-∆εκ-00

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ στoν τoµέα τoυ δικαίoυ των
εταιριών σχετικά µε τις δηµόσιες πρoσφoρές
εξαγoράς

ΝΟΜΙ 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II τροπ. κοινή θέση �/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

Οδηγία τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και
τoυ Συµβoυλίoυ σχετικά µε τo δικαίωµα
παρακoλoύθησης υπέρ τoυ δηµιoυργoύ ενός
πρωτότυπoυ έργoυ

ΝΟΜΙ 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II τροπ. κοινή θέση �/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

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

ΠΕΡΒ 2000/0040
C5-0522/2000
χωρίς έκθεση

***II εγκριθείσα κοινή
θέση

�/� �/� 13-∆εκ-00

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί της εφαρµογής
προγράµµατος κατάρτισης για τους
επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
οπτικοακουστικών προγραµµάτων (MEDIA-
Κατάρτιση) (2001-2005)

ΠΟΛΙ 1999/0275
C5-0616/2000
χωρίς έκθεση

***II εγκριθείσα κοινή
θέση

�/� �/� 13-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

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

ΠΕMT 1999/0022
C5-0696/2000
χωρίς έκθεση

***II εγκριθείσα κοινή
θέση

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΠΕΡΒ 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΠΕMT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/... 11-∆εκ-00 12-∆εκ-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση
της οδηγίας 97/67/EΚ µε στόχο το περαιτέρω
άνοιγµα των κοινοτικών ταχυδροµικών
υπηρεσιών στον ανταγωνισµό

ΑΝΑΦ 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΟΙΚΟ 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

ΝΟΜΙ 2000/0131
C5-0285/2000
χωρίς έκθεση

***I εγκριθείσα
νοµοθετική πρόταση

�/� �/� 12-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 20/232/ΕΟΚ σχετκά µε τη σειρά
ονοµαστικών βαρών για τα εκχυλίσµατα καφέ
και τα εκχυλίσµατα κιχωρίου

ΠΕΡΒ 2000/0235
C5-0485/2000
χωρίς έκθεση

***I εγκριθείσα
νοµοθετική πρόταση

�/� �/� 12-∆εκ-00

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την επέκταση
κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον
τοµέα της υγείας που θεσπίστηκαν από τις
αποφάσεις αριθ. 645/96/ΕΚ, αριθ. 646/96/ΕΚ,
αριθ. 647/96/ΕΚ, αριθ. 102/97/ΕΚ,
αριθ. 1400/97/ΕΚ και αριθ. 1296/1999/ΕΚ
και την τροποποίηση των εν λόγω αποφάσεων

ΠΕΡΒ 2000/0192
A5-0377/2000
Tρακατέλλης

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 11-∆εκ-00 13-∆εκ-00

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την αξιολόγηση
και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
θορύβου

ΠΕΡΒ 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΟΙΚΟ 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΟΙΚΟ 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

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

ΕΛΕΥ 2000/0220
C5-0494/2000
χωρίς έκθεση

* εγκριθείσα
νοµοθετική πρόταση

�/� �/� 13-∆εκ-00

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

ΓΕΩΡ 2000/0234
C5-0495/2000
χωρίς έκθεση

* εγκριθείσα
νοµοθετική πρόταση

�/� �/� 13-∆εκ-00

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας
και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την
έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων
συµµετοχής της Κύπρου σε κοινοτικά
προγράµµατα στους τοµείς της
επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης
και της νεολαίας

ΠΟΛΙ 2000/0270
C5-0577/2000
χωρίς έκθεση

* εγκριθείσα
νοµοθετική πρόταση

�/� �/� 13-∆εκ-00

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

ΓΕΩΡ 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΓΕΩΡ 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 15-∆εκ-00 15-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

στοιχεία του φακέλου
Έγγρ. ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

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

ΒΕΕΕ 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* τροποπ. νοµοθετική
πρόταση

�/� 13-∆εκ-00 14-∆εκ-00

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

ΕΛΕΥ 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini-τροποπ. �/... 11-∆εκ-00 12-∆εκ-00
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ΙΙΙ. Τροπολογίες νοµοθετικής φύσεως

Αρίθµηση των στηλών:  I =τίτλος του νοµοθετικού κειµένου· II = αριθ. φακέλου· III = επιτροπή επί της ουσίας· IV =διαδικασία· V = Έγγραφο συνόδου VI = Εισηγητής· VII = επιτροπή επί
της ουσίας: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια· VIΙI = ΕΚ: απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· IΧ = Πολιτικές Οµάδες :
απόλυτος αριθµός των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια· X = τροπολογίες στον τίτλο της πρότασης· XΙ = τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές· XIΙ = τροπολογίες στις
αιτιολογικές σκέψεις· XIΙI = τροπολογίες στα άρθρα ή στα µέρη· XIV = τροπολογίες στα παραρτήµατα

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

95/2/ΕΚ που αφορά τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών
1999/0158 ΠΕΡΒ ***I

I
A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί έγκρισης µέτρων για την
εναρµόνιση και την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την επεξεργασία, την προβολή και την πώληση
προϊόντων καπνού

1999/0244 ΠΕΡΒ ***I
I

A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

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

1997/0197 ΠΕΡΒ ***I
I

A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τον τοµέα του
δικαίου των εταιριών σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς

1995/0341 ΝΟΜΙ ***I
I

A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά το δικαίωµα
παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου

1996/0085 ΝΟΜΙ ***I
I

A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

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

1999/0233 ΠΕΡΒ ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

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

2000/0140 ΠΕMT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ µε στόχο το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό

2000/0139 ΑΝΑΦ ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 που αφορά τη διοικητική
συνεργασία στον τοµέα των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ)

2000/0147 ΟΙΚΟ ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
επέκταση κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της υγείας που
θεσπίστηκαν από τις αποφάσεις αριθ. 645/96/ΕΚ, αριθ. 646/96/ΕΚ,
αριθ. 647/96/ΕΚ, αριθ. 102/97/ΕΚ, αριθ. 1400/97/ΕΚ και αριθ. 1296/1999/ΕΚ και
την τροποποίηση των εν λόγω αποφάσεων

2000/0192 ΠΕΡΒ ***I A5-0377/2000 Τρακατέλλης 9 9 0 0 3 6 0

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

2000/0194 ΠΕΡΒ ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

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

2000/0813 ΕΛΕΥ * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

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

2000/0148 ΟΙΚΟ * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

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

2000/0223 ΟΙΚΟ * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

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

1999/0235 ΓΕΩΡ * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

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

2000/0226 ΓΕΩΡ * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

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

2000/0128 ΒΕΕΕ * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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ΙV. Παραποµπές νοµοθετικών προτάσεων µε δηµοσιονοµική επίπτωση

Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

Νοµικό
πλαίσιο

χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµ-

µατισµός �
καταλογι-
σµός

Οικονοµ.
έτος -

παρατηρήσεις

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

2000/0220 11-∆εκ-00 ΕΛΕΥ Συµπληρωµα
τική νοµική
πράξη

από τον προϋπ.
της ΕΕ

POL INT
JAI

2001 πρώτη παραποµπή στις 6 Οκτωβρίου 2000·
έγκριση της έκθεσης στις 13 ∆εκεµβ. 2000

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του
Συµβούλιο, της 26ης Μαρτίου 1992, σχετικά
µε την πρόσβαση στην αγορά των οδικών
µεταφορών εµπορευµάτων στην Κοινότητα
µε προέλευση ή προορισµό ένα κράτος
µέλος ή διερχόµενο από το έδαφος ενός ή
πολλών κρατών µελών

2000/0297 11-∆εκ-00 ΠΕMT νέα νοµική
πράξη

από τον προϋπ.
της ΕΕ

ADMIN 2001+n Ελλείψει ενιαίου εγγράφου σχετικά µε το
επαγγελµατικό καθεστώς, οι ελεγκτικές
αρχές στα κράτη µέλη αδυνατούν, πρακτικά,
να διαπιστώσουν εάν ο οδηγός ενός
οχήµατος που προέρχεται από άλλο κράτος
µέλος έχει το δικαίωµα να οδηγεί το όχηµα.
Η θέσπιση ενός ενιαίου κοινοτικού
έγγράφου θα επιτρέψει στις εθνικές
υπηρεσίες ελέγχου να προβαίνουν
αποτελεσµατικά στην επαλήθευση του
επαγγελµατικού καθεστώτος των οδηγών
οχηµάτων που πραγµατοποιούν διεθνείς
µεταφορές, σε όλη την Κοινότητα.
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Τίτλος αριθ.
φακέλου

συνεδρίαση
κοινοποίησης

αρµόδια
επί της
ουσίας

Νοµικό
πλαίσιο

χρηµατοδότηση δηµοσιον.
προγραµ-

µατισµός �
καταλογι-
σµός

Οικονοµ.
έτος -

παρατηρήσεις

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη θέσπιση των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων

2000/0286 11-∆εκ-00 ΠΕΡΒ νέα νοµική
πράξη

θέσπιση µιας
Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας
Τροφίµων

(ΕΥΤ)

από τον προϋπ.
της ΕΕ

P-INT 2001+n δεδοµένου ότι η νέα υπηρεσία θα αρχίσει τις
εργασίες της από µηδενική βάση, θα υπάρξει
ένα κόστος έναρξης, το οποίο θα προηγθεί
της πραγµατικής µεταφοράς των
επιστηµονικών επιτροπών. Οι υπολογισµοί
για ανάγκες σε πόρους βασίζονται στην
ύπαρξη µιας "αυτόνοµης" οντότητας (που
δεν θα στηρίζεται δηλαδή στην υποδοµή της
Επιτροπής).
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Εργασίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό
Τίτλος Αρµόδια

επιτροπή
στοιχεία του
φακέλου
Έγγρ.

ολοµέλειας
Εισηγητής

διαδικα
σία

Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
θέση στην
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση στην
ολοµέλεια

συνεδρίαση
έγκρισης

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων � Καταπολέµηση της
απάτης � Για µια σφαιρική στρατηγική προσέγγιση

ΕΛΕΧ 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

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

ΠΡΟΥ 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

12-∆εκ-00 12-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Αναµόρφωση των διαδικασιών και θεσµικών µηχανισµών ελέγχου του
προϋπολογισµού

ΕΛΕΧ 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 12-∆εκ-00 13-∆εκ-00

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

ΠΡΟΥ C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

12-∆εκ-00 12-∆εκ-00 14-∆εκ-00
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Πολιτικός Έλεγχος

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

Στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
κοινή θέση

σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο � Νίκαια Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-
0938/2000

�/� Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε µε
τροπολογίες

�/� �/� 14-∆εκ-00

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο � Νίκαια Συµβούλιο Chirac �/� �/� ∆ήλωση του
Συµβουλίου

�/� 12-∆εκ-00 �/� �/�

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο � Νίκαια Επιτροπή Prodi �/� �/� ∆ήλωση της
Επιτροπής

�/� �/� 12-∆εκ-00 �/�

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

Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0901/2000

�/... Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Ακτή του Ελεφαντοστού Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0906/2000

�/... Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

∆εύτερο πακέτο µέτρων σχετικά µε τη θαλάσσια
ασφάλεια (Erika II)

Επιτροπή Palacio �/� �/� Ανακοίνωση �/� �/� �/� �/�

Προσαγωγή του στρατηγού Πινοσέτ σε δίκη και την
εδραίωση της δηµοκρατίας στη Χιλή

Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0903/2000

�/... Συζήτηση-
Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Πολιτικοί κρατούµενοι στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την
αστάθεια στα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου

Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0902/2000

�/... Συζήτηση επί
επικαίρων
θεµάτων

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00
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Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

Στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
κοινή θέση

σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Τούρκοι κρατούµενοι σε απεργία πείνας Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0904/2000

�/... Συζήτηση-
Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα

κοινό ψήφισµα που
αποσύρθηκε

�/� 14-∆εκ-00 �/�

Κατάσταση στη Μοζαµβίκη Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-
0910/2000

�/... Συζήτηση-
Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Η κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής
βιοµηχανίας

ΒΕΕΕ Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

∆ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Ηνωµένων Πολιτειών Επιτροπή Patten �/� �/� ∆ήλωση
Επιτροπής

�/� �/� 13-∆εκ-00 �/�

Υποβρύχιο HMS Tireless στο Γιβραλτάρ Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-
0894/2000

�/� Προφορική
Ερώτηση �
Επιτροπή

εγκριθέν ψήφισµα
χωρίς

τροποποιήσεις

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00

Τυνησία Πολιτικές
οµάδες

�/� B5-
0905/2000

�/� Συζήτηση-
Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα

κοινό ψήφισµα που
εγκρίθηκε

�/� 14-∆εκ-00 14-∆εκ-00
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∆ιάφορες αποφάσεις

Αποφάσεις

Τίτλος Αρµόδια
επιτροπή

Εισηγητής Έγγρ.
ολοµέλειας

στοιχεία
φακέλου

διαδικασία Αποφάσεις στην
ολοµέλεια

Συµβούλιο
κοινή θέση

σε
ολοµέλεια

Επιτροπή
θέση σε
ολοµέλεια

έγκριση σε
ολοµέλεια

Σύσταση προσωρινής επιτροπής για την
ανθρώπινη γενετική και τις άλλες νέες
τεχνολογίες της σύγχρονης ιατρικής

Πολιτικές
οµάδες

�/... B5-0898/2000 �/... κεφ. XX του
κανονισµού

13-∆εκ-00 �/� �/� �/�
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Η συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή
Σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπέγραψαν στις 17 Νοεµβρίου 1994,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης εκ µέρους της δεύτερης, όσον αφορά τη συνέχεια που
δίδεται στα εγκρινόµενα από την ολοµέλεια κείµενα, ο κατωτέρω πίνακας περιλαµβάνει τα κείµενα που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο συνόδου του Ιουνίου 2000 και αποτέλεσαν αντικείµενο ανακοίνωσης κατά
τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2000.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �./2000 για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος όσον αφορά το έτος
αναφοράς για τον καταµερισµό των
υδροχλωροφθορανθράκων

2000/0170 ΠΕΡΒ A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00
%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Πρωτοβουλία της Πορτογαλικής
∆ηµοκρατίας ενόψει της έκδοσης
απόφασης του Συµβουλίου για τη
σύσταση Γραµµατείας των κοινών
ελεγκτικών αρχών προστασίας των
δεδοµένων που έχουν συσταθεί από τη
Σύµβαση για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση
Ευρωπόλ), τη Σύµβαση σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των
πληροφοριών στον τοµέα των
τελωνείων και τη Σύµβαση εφαρµογής
της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης
Ιουνίου 1985 µεταξύ των κυβερνήσεων
των κρατών της Οικονοµικής Ένωσης
BENELUX, της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα
κοινά σύνορα (Σύµβαση Σένγκεν)

2000/0804 ΕΛΕΥ A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00
%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί
τροποποιήσεως της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ
σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων
µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων
τους και µε την εγκατάστασή τους σ�
αυτά

1997/0348 ΠΕΡΒ A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά τη
δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου που
αφορά περιορισµούς της κυκλοφορίας
στην αγορά και της χρήσης µερικών
επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (αζωχρωστικές)

1999/0269 ΠΕΡΒ A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 0,00% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00%

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
αφορά την εφαρµογή δράσεων µε στόχο
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
της Τουρκίας

1998/0300 ΕΞΩΤ A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00
%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου που αφορά την
έκδοση οδηγίας σχετικά µε την
εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων

1996/0304 ΠΕΡΒ A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

0,00% 50,00%

Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1488/96 σχετικά µε τα
συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά
µέτρα (MEDA) για τη µεταρρύθµιση
των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών
στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής
εταιρικής σχέσης

1999/0214 ΒΕΕΕ A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά
τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον
καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων
και της χρηµατοδοτικής αντιστάθµισης
που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και της κυβέρνησης της
∆ηµοκρατίας της Γουϊνέας όσον αφορά
την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Γουϊνέας για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου
2001

2000/0154 ΑΛΙΕ A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

66,67% 66,67%

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε
τη σύναψη πρωτοκόλλου που καθορίζει
τις αλιευτικές δυνατότητες και τη
χρηµατοδοτική αντιστάθµιση που
προβλέπεται στη Συµφωνία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της κυβέρνησης  του Μαυρικίου
όσον αφορά την αλιεία στα ύδατα του
Μαυρικίου για την περίοδο από 3ης
∆εκεµβρίου 1999 έως τις 2 ∆εκεµβρίου
2002

2000/0094 ΑΛΙΕ A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

66,67% 66,67%

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε το
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση

1999/0258 ΕΛΕΥ A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00
%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την περάτωση και
εκκαθάριση των έργων που είχαν
εγκριθεί από την Επιτροπή κατ�
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
213/96 σχετικά µε την εφαρµογή του
χρηµατοδοτικού µέσου «EC Investment
Partners» που προορίζεται για τις χώρες
της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της
Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής

2000/2034 ΑΝΑΠ A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00% 100,00
%

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που τροποποιεί  για
δεύτερη φορά την οδηγία 89/655/ΕΟΚ
όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας για τη
χρησιµοποίηση από τους εργαζοµένους
προσωρινών εξοπλισµών εργασίας (2η
ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

1998/0327 ΑΠΑΣ A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

76,92%

− κανονισµού του Συµβουλίου όσον
αφορά τη θέσπιση του συστήµατος

"Eurodac" για την αντιπαραβολή των
δακτυλικών αποτυπωµάτων των

αιτούντων άσυλο και ορισµένων άλλων
αλλοδαπών

1999/0116 ΕΛΕΥ A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00% δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

100,00
%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη

διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις

1999/0154 ΝΟΜΙ A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% ∆εν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

δεν
κατατέ-
θηκαν
τροπ.

35,71%
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II. Άλλα κείµενα

Αρίθµηση των στηλών:  I = τίτλος του κειµένου· II = αριθµός του εγγράφου· III = Πολιτικές οµάδες ή επιτροπές επί της ουσίας· IV = έγγρ. συνόδου· V = διαδικασία· VI = έγγραφο
αναφοράς της Επιτροπής που ανακοινώνει τη συνέχεια που θα δοθεί· VII Συνεδρίαση κοινοποίησης της πρόθεσης της Επιτροπής να δοθεί συνέχεια· VIII = Συνεδρίαση κοινοποίησης της
παραλαβής της συνέχειας που δόθηκε από την Επιτροπή

I II III IV V VI VII VIII
∆ηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού 2000/2053 ΠΕMT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00 19-∆εκ-00
Η ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων στην Ευρώπη: Μια
δυναµική εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των βιώσιµων µεταφορών � ∆εύτερη
διετής έκθεση προόδου

1999/2164 ΠΕMT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00

Κοινή Κοινοτική ∆ιπλωµατία 2000/2006 ΕΞΩΤ A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-∆εκ-00
∆ιάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής � /� Πολ.οµ. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Σεπτ-00 19-∆εκ-00
τα αποτελέσµατα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών µε τίτλο "Γυναίκες 2000: ισότητα φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον 21ο
αιώνα", 5-9 Ιουνίου 2000

� /� Πολ.οµ. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Οκτ-00 19-∆εκ-00

Προς ένα νέο πλαίσιο για την υποδοµή των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τις
σχετιζόµενες υπηρεσίες: Ανασκόπηση των Επικοινωνιών για το 1999

2000/2085 ΒΕΕΕ A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Οκτ-00 19-∆εκ-00

∆εύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την κατάσταση της ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών

2000/2097 ΒΕΕΕ A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Νοεµ-00 19-∆εκ-00

Η ανάπτυξη της αγοράς της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση �
Έκθεση στο πλαίσιο της οδηγίας 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε τη χρήση προτύπων για τη
µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Οκτ-00 19-∆εκ-00
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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

Page: 27
Type: http:

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

Page: 27
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorff@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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